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Externe pluriformiteit is kenmerkend voor het bestel en is daar één van de centrale uitgangspunten van. Dit genrebeleidsplan met 
eventuele bijlagen heeft betrekking op (de intekening voor) de programmering vanaf 2023 en is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
op 22 maart 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 Kennis & Educatie 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 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. 



  
 

 

 3 

 

Genrebeleidsplan Kennis & Educatie 2022 

Inleiding 

De mens is van nature nieuwsgierig. Hij wil weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn en waar ze vandaan 
komen. Van jongs af aan stellen we allerlei vragen over de wereld om ons heen en komen zo steeds meer te 
weten over hoe die in elkaar steekt. We leren niet alleen op school, maar juist ook van de mensen om ons 
heen, onze vrienden en familie en de mensen die we zien op ons beeldscherm en horen via onze speakers of 
koptelefoon. En we stoppen niet met leren wanneer we niet langer op school zitten, maar leren een leven 
lang door. Soms willen we iets weten om er praktisch voordeel mee te behalen. Maar er bestaat ook weten 
om het weten, om onszelf te ontwikkelen.  

Het genre Kennis & Educatie bij de publieke omroep sluit aan bij die basisbehoeften: willen weten en willen 
leren, jezelf willen ontwikkelen en ontplooien. De Nederlander van nu heeft, mede dankzij digitalisering, 
toegang tot ontelbare bronnen en informatie. Over elk denkbaar onderwerp biedt het internet een schat 
aan informatie en is het makkelijker dan ooit om verschillende vaardigheden op te doen. Tegelijkertijd is het 
steeds lastiger in die overvloed van aanbod te weten welke informatie betrouwbaar en waardevol is. In de 
huidige tijd neemt populisme, onzekerheid en polarisatie toe. Het omgekeerde lijkt daarom soms wel het 
geval: hoe meer informatie, hoe minder geïnformeerd mensen zijn en hoe minder mensen soms begrijpen 
van de wereld die zich om hen heen afspeelt. 

In deze zee van (veelal Engelstalig internationaal-georiënteerd) aanbod wil de publieke omroep een 
belangrijke onafhankelijke en betrouwbare aanbieder van Nederlands audiovisueel Kennis & Educatie-
aanbod zijn en blijven. Ons aanbod draagt eraan bij dat de Nederlandse burger zijn begrip over en kennis van 
ontwikkelingen in de wereld, de Nederlandse samenleving en het persoonlijke leven van mensen vergroot. 
Het maakt mensen vaardiger, weerbaarder en zorgt ervoor dat mensen als goed geïnformeerde en 
geëmancipeerde burgers aan het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen. We hebben hierbij ook 
aandacht voor de digitale vaardigheden van mensen, aangezien deze steeds belangrijker worden. Bij de 
publieke omroep kun je erop vertrouwen dat de geboden informatie betrouwbaar is en dat waardevolle 
inzichten geboden worden over een breed scala aan onderwerpen. Kennis en educatie bevindt zich in het 
hart van de publieke omroep en is in veel opzichten een zeer herkenbaar en onderscheidend genre. 
Kwalitatief hoogwaardige reisseries, wetenschapsprogramma’s, quizzen en consumenteninformatie bieden 
een verdiepend en inspirerend media-aanbod dat mensen iets leert over een bepaald land, cultuur, 
maatschappij, de wetenschap of onze geschiedenis.  

Dit doet de publieke omroep al decennialang en we zijn trots op de hoge waardering die het publiek 
daarvoor heeft. Die waardering willen we behouden en daarom blijven we ook in de toekomst hoge eisen 
stellen aan ons Kennis & Educatie-aanbod. We willen dat ons aanbod zich onderscheidt door kwalitatieve 
hoogwaardigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. We willen het meest toegankelijke, virtuele 
klaslokaal zijn en mensen inspireren tot een leven lang leren. Met programma’s voor leken en voor kenners, 
voor individuen en groepen, die inspelen op het denken én doen, die aangenaam zijn om naar te kijken en 
luisteren. Vertrouwde en vernieuwende programma’s die gidsen, ontspannen en inspireren. We zetten 
hiervoor verschillende typen aanbod in voor alle doelgroepen op verschillende kanalen: lineair, online en on 
demand. En we hebben altijd oog voor de diversiteit die Nederland rijk is. Zodat heel Nederland kan blijven 
leren. Een heel leven lang. 
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1. Afbakening  

Bij Kennis & Educatie gaat het primair om het overbrengen van feitelijke informatie. Die overdracht kan 
binnen een titel een heel specifiek onderwerp betreffen of juist gaan over verschillende onderwerpen. Soms 
is de kennis specialistisch van aard, soms juist meer algemeen. Maar altijd wordt in een relatief kort 
tijdbestek veel informatie over het voetlicht gebracht. Over de kennis die wordt meegegeven bestaat 
doorgaans een brede consensus. Emotie en beleving kan een rol spelen binnen het genre, maar deze zijn 
altijd duidelijk ondergeschikt aan de overdracht van informatie. 
 

Omschrijving - Het genre Kennis & Educatie… 

is non-fictie, geeft werkelijke personen en gebeurtenissen weer; √ 
is gericht op de overdracht van kennis door het geven van feitelijke informatie over een 
specifiek onderwerp of onderwerpen; √ 

kent een relatief hoge informatiedichtheid; √ 
geeft informatie mee waarover doorgaans een brede consensus bestaat; √ 
is minder gericht op de beleving en emotie en meer op het bijbrengen/leren en de 
overdracht van informatie. √ 

 
Anders dan bij de subgenres Nieuws en Actualiteiten binnen het genre Journalistiek worden de behandelde 
onderwerpen niet gekoppeld aan de nieuwsfeiten van het moment en worden daarmee binnen dit genre 
‘tijdlozer’ ingevuld. Persoonlijke opvattingen en opinies, als ze al in het aanbod voorkomen, zijn altijd 
duidelijk ondergeschikt aan de feitelijke informatie en worden alleen gegeven met een nadere duiding en 
context. Anders valt het aanbod onder het subgenre Opinie binnen het genre Journalistiek. Wanneer aanbod 
in een vorm wordt aangeboden die voldoet aan de kenmerken van een documentaire valt het onder genre 
Documentaire. Aanbod hoort binnen het genre Human Interest wanneer het individu en de persoonlijke 
betekenisgeving centraal staan en niet de feitelijke informatie die rondom een onderwerp of onderwerpen 
gegeven wordt. Tenslotte geldt voor de onderwerpen cultuur en sport dat deze separate genres binnen de 
publieke omroep zijn en dus niet binnen het genre Kennis & Educatie vallen. 

Afbakening t.o.v. andere genres - Het genre Kennis & Educatie… 
behandelt onderwerpen op een manier dat ze niet gekoppeld worden aan de nieuwsfeiten 
van de dag en worden daarmee binnen dit genre ‘tijdlozer’ ingevuld. (anders valt het 
binnen het subgenre Actualiteiten, onderdeel van het genre Journalistiek). 

√ 

geeft geen persoonlijke opvattingen weer of worden nader geduid en van context voorzien 
waarbij de persoonlijke opvattingen duidelijk van ondergeschikt belang zijn aan de 
feitelijke informatie die wordt gegeven (anders valt het binnen het subgenre Opinie, 
onderdeel van het genre Journalistiek).  

√ 

biedt informatie niet aan in de vorm van een documentaire (anders geldt het genre 
Documentaire).  √ 

is primair gericht op de overdracht van informatie over een onderwerp of onderwerpen en 
minder op het individu en de persoonlijke betekenisgeving (anders geldt het genre Human 
Interest).  

√ 

behandelt niet hoofdzakelijk of uitsluitend de onderwerpen cultuur of sport (anders geldt 
respectievelijk het genre voor Cultuur en Sport). √ 
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Lettende op bovenstaande luidt de omschrijving van het genre Kennis & Educatie als volgt: Media-aanbod 
gericht op de overdracht van kennis door het geven van feitelijke informatie over een onderwerp of 
onderwerpen.  

Omschrijving subgenres 

Binnen Kennis & Educatie worden veel verschillende soorten titels ondergebracht en worden drie 
verschillende subgenres onderscheiden: verdiepende feiten, service en reisverhalen. Daarnaast 
onderscheiden we binnen het genre Kennis & Educatie ook nog de vorm spel/quiz als apart onderdeel 
binnen het subgenre verdiepende feiten. Deze subgenres verschillen onderling van elkaar en kennen eigen 
vormen en mediawetmatigheden. Vanwege deze verschillen worden de subgenres hieronder nog apart 
omschreven en nader uitgewerkt1.  

Verdiepende feiten: media-aanbod gericht op het bieden van verdieping van kennis en/of het bevorderen 
van interesses in onderwerpen op uiteenlopende terreinen als wetenschap, geschiedenis, natuur en milieu en 
persoonlijke ontwikkeling. 

De overdracht van feitelijke informatie over een specifiek thema staat centraal en zorgt ervoor dat 
gebruikers van dit aanbod meer te weten komen over een onderwerp of onderwerpen.  

Binnen verdiepende feiten onderscheiden we als vorm ook nog de educatieve spel/quiz. Bij een educatieve 
spel/quiz hebben deelnemers altijd een bepaald kennisniveau nodig om mee te kunnen doen. Het 
educatieve karakter is belangrijker dan de vorm en uitstraling van het aanbod, de prijs die te winnen is mag 
geen grote geldelijke waarde vertegenwoordigen en er wordt altijd aanvullende educatieve informatie 
gegeven. Centraal staat de feitelijke informatie die over een onderwerp wordt gegeven. Hiermee 
onderscheidt een educatieve spel/quiz zich van een spel/quiz in het genre Amusement.  

Service: media-aanbod dat de kijker feitelijk informeert over producten en/of diensten en media-aanbod 
waarin tips, instructies, inspiratie en voorlichting worden gegeven. 

Service biedt feitelijke informatie over producten of diensten. Het subgenre spreekt het publiek vaak aan als 
consumenten en zorgt ervoor dat zij geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Er kunnen daarnaast ook 
tips, voorlichting of instructies gegeven worden over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld koken 
of bewegen. De onderwerpen die in dit subgenre behandeld worden, zijn in de regel niet direct gekoppeld 
aan het grote nieuws van de dag. Het kan wel voorkomen dat een titel nieuwe informatie over een bepaald 
product of dienst aan het licht brengt en zo zelf nieuwswaarde creëert. 

Reisverhalen: media-aanbod over reizen waarbij een aspect of aspecten over het betreffende land, regio 
en/of (sub)cultuur centraal staan. 

Bij reisverhalen worden één of meer aspecten van een land, regio of (sub)cultuur weergegeven en geduid. 
Individuen die binnen dit aanbod worden weergegeven, worden belicht als onderdeel van een geheel en 

 
1 Deze omschrijvingen zijn voorlopig en worden definitief na vaststelling van een aan te passen CCC-code waarin alle genreomschrijvingen zijn 
opgenomen 
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vanuit de relatie die zij daarmee hebben. Wanneer in het aanbod het individu zelf centraal staat, valt het 
aanbod binnen het genre Human Interest. 

De drie subgenres en de vorm educatieve spel/quiz, elk een aparte categorie van aanbod met specifieke 
kenmerken, beantwoorden samen aan verschillende behoeften van het publiek. Deze verschillen worden 
geïllustreerd in onderstaand assenstelsel, waarbij het aanbod in de bovenste twee kwadranten vooral is 
gericht op de behoefte ‘weten’ en dat in de onderste kwadranten meer op ‘verdiepen’. Het aanbod in de 
linker kwadranten heeft vaak een iets meer ontspannend karakter, terwijl de rechterhelft daar minder op is 
gericht. Wel geldt dat in de praktijk de scheidslijnen bij individuele titels niet altijd even scherp te trekken 
zullen zijn; het overzicht moet dus vooral gezien worden als een globaal richtinggevend kader.  
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2. Ambities 

In dit hoofdstuk formuleren we aan de hand van de uitgangspunten zoals geformuleerd in ons 
Concessiebeleidsplan 2022-2026 de ambities waarmee we richting willen geven aan het genre Kennis & 
Educatie.  
 

2.1. Algemeen 
 
CBP: 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 streven naar een breed toegankelijk aanbod. Daarnaast behouden we ruimte voor specialistisch 
of meer niche aanbod. 
 
We willen dat het merendeel van ons aanbod grote groepen mensen aanspreekt. Daarnaast behouden we 
ook ruimte voor meer niche-aanbod dat kleinere doelgroepen aanspreekt, bijvoorbeeld doordat het 
veronderstelde kennisniveau zich op een specifieke groep richt of het onderwerp meer specialistisch van 
aard is. Daarbij geldt nadrukkelijk dat we ons publiek ongeacht de doelgroep serieus nemen. Dit zou ook 
moeten blijken uit de manier waarop we ons publiek aanspreken. 
 

Ambitie: het aanbod kent een hoge persoonlijke en/of maatschappelijke relevantie. 
 
Ons aanbod wordt aantrekkelijker wanneer het voor het individu duidelijk is waarom het juist voor 
hem/haar interessant is de aangeboden kennis tot zich te nemen. Bij een voorstel is het daarom van belang 
dat het duidelijk is waarom een onderwerp in een bepaalde context en met een bepaalde doelgroep wordt 
gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een bepaald onderwerp maatschappelijk interessant is en het 
aanbod hier informatie over bied, of omdat de informatie nodig is om bepaalde keuzes te maken. Denkbaar 
is ook dat het aanbod tot nieuwe, andere inzichten kan leiden, bijvoorbeeld door een historische 
gebeurtenis in een nieuw perspectief te plaatsen. Daarnaast kan de maatschappelijke relevantie van het 
aanbod ook vergroot worden door het aangaan van samenwerkingen met maatschappelijke organisaties, 
wetenschappers, het onderwijs of andere partijen. Het genre Kennis & Educatie leent zich goed voor het 
samenwerken met dit soort partijen en daar zou meer op ingezet kunnen worden. 

o Voor service geldt dat we specifiek oog hebben voor de persoonlijke relevantie van het aanbod. 
Waarom is de overgebrachte kennis over een onderwerp interessant, inspirerend en/of relevant 
voor de beoogde doelgroep? Wat kan ons publiek ermee? Bij voorkeur wordt er niet enkel kennis 
overgebracht, maar worden ook voldoende handvatten geboden aan het publiek voor een nieuw 
handelingsperspectief en/of gedragsverandering. Dit subgenre leent zich ook goed voor het aan de 
kaak stellen van bepaalde misstanden en werkt zo agenderend waardoor er op andere plekken ook 
actie op gang kan worden gebracht. 

o Reisverhalen is maatschappelijke relevant wanneer het bijdraagt aan meer kennis over verschillende 
landen, regio’s en/of (sub)culturen. Dit kan leiden tot meer begrip, maar tegelijkertijd kan het kijken 
naar andere landen, regio’s en/of (sub)culturen ook uitdagen en inspireren na te denken over de 
eigen normen en waarden en overtuigingen. Het zet mensen aan het denken en werkt 
blikverruimend. 
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2.2. Kernwaarden 
 
CBP: We zijn onafhankelijk en betrouwbaar; niet winst maar waarde is ons leidende principe. 

Ambitie: ons aanbod is onafhankelijk en betrouwbaar; ons publiek herkent het aanbod als zodanig.  
 
Het vertrouwen in traditionele media blijft in Nederland, zeker in vergelijking met andere landen, hoog. 
Maar dit is niet vanzelfsprekend. Nederlanders maken zich in toenemende mate zorgen over fake news, 
desinformatie en complottheorieën. De informatie- en educatieopdracht van de publieke omroep is in dit 
licht alleen maar belangrijker geworden. In een wereld waar de herkomst en correctheid van informatie 
soms lastig te controleren is, wil de publieke omroep een baken zijn van onafhankelijk en betrouwbaar 
aanbod.  

o Betrouwbaarheid is belangrijk voor al ons aanbod, maar speelt zeker een belangrijke rol bij de 
subgenres verdiepende feiten en daarbinnen bij de vorm educatieve spel/quiz. De feiten moeten 
kloppen. Dat betekent dat er altijd gedegen research aan het aanbod ten grondslag moet liggen met 
voldoende diverse en erkende bronnen. Daar waar onzekerheid is over de juistheid van informatie 
wordt dit expliciet vermeld.  

o Voor service geldt daarnaast dat er speciale aandacht is voor de onafhankelijkheid van het aanbod: 
ons publiek moet erop kunnen vertrouwen dat het aanbod onafhankelijk van politieke of 
commerciële invloeden tot stand is gekomen. Geen enkele organisatie, bedrijf of persoon, anders 
dan de omroep, mag redactionele zeggenschap hebben bij de totstandkoming van het aanbod.  

Ambitie: we brengen andere culturen en manieren van leven respectvol in beeld.  
 
De publieke omroep streeft de creatie van publieke waarde na. We zijn niet uit op sensatie of effectbejag. 
Voor het subgenre reisverhalen geldt dat we extra aandacht hebben voor de wijze waarop mensen en 
(sub)culturen in beeld worden gebracht. Dit gebeurt integer, inclusief, zorgvuldig en respectvol waarbij we 
mensen in beeld brengen zoals ze zijn.  
 

2.3. Veelkleurige aanbodmix 
 
CBP: We voorzien met een veelkleurige aanbodmix in de behoeften van het publiek. 

Ambitie: ons aanbod is divers. 
 
We willen dat alle Nederlanders zich kunnen herkennen in ons aanbod. Ons aanbod moet dan ook een 
goede afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking. Zowel in beeld als geluid. We streven in algemene zin 
naar diversiteit in alle facetten, maar we geven binnen Kennis & Educatie extra aandacht aan gender en 
culturele achtergrond. Deze vormen van diversiteit zijn onderwerp van gesprek bij de selectie en evaluatie 
van producties. 

o Voor het subgenre service geldt dat we jaarlijks onderzoek doen naar de gerepresenteerde 
diversiteit in ons aanbod. Op basis van de uitgevoerde nulmeting in dit subgenre formuleren we 
jaarlijks streefdoelen voor de weerspiegeling van gender, culturele achtergrond en beperking in de 
jaarplannen. Aan het einde van de concessieperiode 2022-2026 moeten deze jaarlijkse streefdoelen 
hebben geleid tot de realisatie van de volgende streefpercentages binnen het gehele subgenre: 

• Gender: een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij we erkennen dat niet 
iedereen zich als man of vrouw identificeert.  
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• Culturele achtergrond: minstens 15% mensen met een biculturele achtergrond. 
• Beperking: verdubbeling van het aantal mensen met een beperking ten opzichte van 2021.2 

o Voor het subgenre reisverhalen geldt dat we speciale aandacht hebben voor geografische spreiding. 
Naast het tonen van landen, regio’s en (sub)culturen in het buitenland hebben we ook aandacht 
voor regio’s en (sub) die ons eigen land rijk is.  

Ambitie: ons aanbod is gevarieerd in thema- en onderwerpkeuze.  
 
We willen alle Nederlanders iets leren over - of in aanraking brengen met een grote verscheidenheid aan 
thema’s en onderwerpen, juist omdat er over zoveel dingen iets nieuws te leren of te ontdekken valt. Om 
deze reden vinden we het van belang aandacht te geven aan veel verschillende onderwerpen en thema’s. 
Hierbij hebben we extra aandacht voor thema’s en onderwerpen die in het verleden wellicht onterecht 
onderbelicht zijn gebleven in de totale aanbodmix van de publieke omroep.  

o De publieke omroep heeft verschillende serviceprogramma’s gericht op consumenteninformatie. 
Consumenteninformatie is van oudsher een belangrijk thema voor de publieke omroep. Om de 
effectiviteit van dit thema te vergroten, streven we binnen dit thema naar een complementaire mix 
in termen van onderwerpkeuze en format (arena, kleur, geluid, stijl etc.). 

o De vorm educatieve spel/quiz kent een duidelijke vorm, maar kennisquizzen kunnen onderling van 
elkaar verschillende in i) het vereiste kennisniveau om mee te kunnen spelen en ii) het aantal 
thema’s dat behandeld wordt. Verschillende type quizzen trekken verschillende doelgroepen aan en 
brengen het publiek kennis bij op verschillende niveaus en over verschillende thema’s. Om de 
variatie binnen dit subgenre beter in kaart te brengen, gaan we gebruik maken van het volgende 
kwadrant waarin we onze quizzen kunnen plotten. 
 

 

 

 
2 In 2021 had 1% van de mensen aan het woord een zichtbare of hoorbare beperking binnen het subgenre Service 
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2.4. Kwalitatief hoogstaand aanbod 
 
CBP: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard. 

Ambitie: het aanbod is kwalitatief hoogwaardig; ons publiek herkent het aanbod als zodanig.  
 
In een wereld waarin de aantrekkingskracht van individuele titels steeds belangrijker wordt, is het voor de 
publieke omroep van groot belang zich te onderscheiden met kwalitatief hoogwaardige programmering. Elke 
titel moet op zichzelf voldoende aantrekkelijk zijn. Daarom moet ons aanbod technisch goed gemaakt zijn 
waarbij de gekozen stijlvorm de inhoudelijke vertelling versterkt.  
 

2.5. Publieksbehoefte- en gedrag 
 

CBP: We voorzien in de behoeften van het publiek.  

Ambitie: we hebben specifieke aandacht voor de doelgroep < 50 jaar  
 
We willen dat de aanbodmix van het genre Kennis & Educatie zo goed mogelijk beantwoord aan de 
behoeften van het Nederlandse publiek en de specifieke doelgroepen daarbinnen. Het genre Kennis & 
Educatie vormde in 2020 bijna 25% van de programmaduur op televisie tussen 16:00 en 24:00 maar het 
aandeel van het genre in de totale kijktijd was lager: 19%. Dat betekent dat er in verhouding minder naar het 
genre gekeken wordt dan dat we ervan uitzenden. We zien dat het aandeel van de kijktijd ten opzichte van 
de programmaduur voor het genre Kennis & Educatie duidelijk lager ligt bij de doelgroep <50 jaar dan bij de 
doelgroep >50 jaar. We hebben daarom speciale aandacht voor aanbod dat goed aansluit bij de jongere 
doelgroep. 
 
Het aanbod voor de doelgroep <50 heeft onder meer de volgende kenmerken:  

o Het thema/onderwerp sluit aan bij de belevingswereld van deze groep, bijvoorbeeld doordat een 
geschetst probleem in het bijzonder relevant is voor deze groep of de doelgroep zich kan 
identificeren met de mensen in beeld. 

o De vertelvorm (bijv. presentatorkeuze of gebruik van humor) is aansprekend. 
o Het aanbod is vernieuwend, bijvoorbeeld in gekozen vorm, stijl, format of arena, verrassend en/of 

maakt kennis toegankelijk op een uitnodigende wijze waardoor deze ook aantrekkelijk is voor de 
niet direct-geïnteresseerde gebruiker. 

o Het format leent zich bij voorkeur voor on demand gebruik. 
  

Ambitie: we hebben oog voor verschillende en vernieuwende vormen voor het overbrengen van kennis en 
hoe dit via succesvolle combinaties van vorm en platform naar het publiek kan worden gebracht. 
 
Kennis & Educatie-aanbod kan afhankelijk van de doelgroep in verschillende combinaties van platform 
(lineair/on demand/online) en vorm (bijv. long form/short form, podcast, /video/audio) worden gebracht. 
Ook interactieve formats kunnen binnen een genre als Kennis & Educatie goed werken bij het uitwisselen 
van informatie. Juist door de inzet van verschillende vormen en platformen en deze met elkaar te verbinden 
kunnen we ervoor zorgen dat in de optelsom de verschillende doelgroepen in Nederland beter bereikt en 
bediend worden. 
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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. In een aantal gevallen is een criteria voor een 
specifiek subgenre nader uitgewerkt. De genrecriteria waaraan een voorstel binnen de subgenres van het 
genre Kennis & Educatie dient te voldoen, zijn 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 Kennis & Educatie 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 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. 

1 Genre  

Het voorstel sluit aan bij de omschrijving van het genre Kennis & Educatie: 
Kennis & Educatie: media-aanbod gericht op de overdracht van kennis door 
het geven van feitelijke informatie over een onderwerp of onderwerpen 
 
Het voorstel sluit daarnaast aan bij de omschrijving van het desbetreffende 
subgenre binnen het genre Kennis & Educatie:  
 
Verdiepende feiten: 
Media-aanbod gericht op het bieden van verdieping en/of het bevorderen van 
interesses in onderwerpen op uiteenlopende terreinen als wetenschap, 
geschiedenis, natuur en milieu en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Service: 
Media-aanbod dat de kijker feitelijk informeert over producten en/of diensten 
en media-aanbod waarin tips, instructies, inspiratie en voorlichting worden 
gegeven. 
 
Reisverhalen: 
Media-aanbod over reizen waarbij een aspect of aspecten over het 
betreffende land, regio en/of (sub)cultuur centraal staan. 

2 Heterogene mix Het voorstel is in relatie tot andere ingediende ideeën, plannen of bestaande 
producties complementair. 

3 Kanalen Het voorstel past bij de profielen van de beoogde aanbodkanalen. 

4 Doelgroepgeric
ht 

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

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

Specifieke genrecriteria 
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3 In 2021 had 1% van de mensen aan het woord een zichtbare of hoorbare beperking binnen het subgenre Service 

6 Variatie 

Het voorstel levert een bijdrage aan de totstandkoming van een goede mix 
tussen breed toegankelijk aanbod en specialistisch/niche-aanbod. Het 
merendeel van ons aanbod is breed toegankelijk. Daarnaast behouden we 
ruimte voor specialistisch en meer niche-aanbod. 
 
Het voorstel levert een bijdrage aan variatie in thema- en onderwerpkeuze 
waarbij we extra aandacht hebben voor thema’s en onderwerpen die in het 
verleden wellicht onterecht onderbelicht zijn gebleven.  

ü Voor service geldt dat we binnen het thema consumenteninformatie 
streven naar een complementaire mix in termen van onderwerpkeuze 
en format (arena, kleur, geluid, stijl etc.).  

ü Voor educatieve spel/quiz maken we gebruik van een kwadrant om de 
variatie binnen deze specifieke vorm in kaart te brengen.  

7 Diversiteit 

Het voorstel levert een bijdrage aan de weerspiegeling van de Nederlandse 
bevolking op het gebied van gender en culturele achtergrond. 

ü Voor het subgenre service geldt dat we jaarlijks onderzoek doen naar 
de gerepresenteerde diversiteit in ons aanbod. Op basis van de 
uitgevoerde nulmeting in dit subgenre formuleren we jaarlijks 
streefdoelen voor de weerspiegeling van gender, culturele 
achtergrond en beperking in de jaarplannen. Aan het einde van de 
concessieperiode 2022-2026 moeten deze jaarlijkse streefdoelen 
hebben geleid tot de realisatie van de volgende streefpercentages 
binnen het gehele subgenre: 

o Gender: een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, 
waarbij we erkennen dat niet iedereen zich als man of vrouw 
identificeert.  

o Culturele achtergrond: minstens 15% mensen met een 
biculturele achtergrond. 

o Beperking: verdubbeling van het aantal mensen met een 
beperking ten opzichte van 2021.3 

ü Voor reisverhalen geldt dat we daarnaast speciale aandacht hebben 
voor geografische spreiding. Naast het tonen van (sub)culturen of 
regio’s in het buitenland hebben we ook aandacht voor (sub)culturen 
in Nederland en binnen Nederland in de verschillende regio’s die ons 
land rijk is. 

8 Doelgroep 

Het voorstel gericht op een jongere doelgroep (<50 jr.) voldoet aan de 
volgende kenmerken:  

ü Het thema/onderwerp sluit aan bij de belevingswereld van deze 
groep, bijvoorbeeld doordat een geschetst probleem in het bijzonder 
relevant is voor deze groep of de doelgroep zich kan identificeren met 
de mensen in beeld. 

ü De vertelvorm (bijv. presentatorkeuze of gebruik van humor) is 
aansprekend. 

ü Het aanbod is vernieuwend, bijvoorbeeld in gekozen vorm, stijl, 
format of arena, verrassend en/of maakt kennis toegankelijk op een 
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uitnodigende wijze waardoor deze ook aantrekkelijk is voor de niet 
direct-geïnteresseerde gebruiker. 

ü Het format leent zich bij voorkeur voor on demand gebruik. 

9 
Persoonlijke en 
maatschappelij
ke relevantie  

Uit voorstel blijkt waarom het persoonlijk en/of maatschappelijk relevant is. 
Het voorstel maakt duidelijk waarom een onderwerp in een bepaalde context 
met een bepaalde doelgroep op dit moment gedeeld moet worden en/of 
geeft aan hoe de samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke 
organisaties.  

ü Voor service geldt dat we specifiek oog hebben voor de persoonlijke 
relevantie van het aanbod. Waarom is de overgebrachte kennis over 
een onderwerp interessant, inspirerend en/of relevant voor de 
beoogde doelgroep? Wat kan ons publiek ermee? Bij voorkeur wordt 
er niet enkel kennis overgebracht, maar worden ook voldoende 
handvatten geboden aan het publiek voor een nieuw 
handelingsperspectief en/of gedragsverandering. Dit subgenre leent 
zich ook goed voor het aan de kaak stellen van bepaalde misstanden 
en werkt zo agenderend waardoor er op andere plekken ook actie op 
gang kan worden gebracht. 

ü reisverhalen zijn maatschappelijke relevant wanneer het bijdraagt aan 
meer kennis over verschillende (sub)culturen, landen of regio’s. Dit 
kan leiden tot meer begrip, maar tegelijkertijd kan het kijken naar 
andere (sub)culturen, regio’s en landen ook uitdagen en inspireren na 
te denken over de eigen normen en waarden en overtuigingen. Het 
zet mensen aan het denken en werkt blikverruimend. 

10 Kwaliteit 

Het voorstel voldoet aan de kenmerken van kwaliteit: de beoogde 
productiewijze zit technisch goed in elkaar en voldoet aan hoge 
productiestandaarden waarbij de beoogde (stijl)vorm de inhoudelijke 
vertelling versterkt. 

11 Overige 
aanboddoelen 

Publieksbehoefte- en gedrag: 
Het voorstel bevat bij voorkeur een vernieuwend idee over hoe de over te 
brengen kennis over een thema of onderwerp via verschillende vormen en 
platformen naar het publiek kan worden gebracht. 
 
Kernwaarden: 

ü Verdiepende feiten en educatieve spel/quiz: het voorstel heeft 
speciale aandacht voor de betrouwbaarheid van het beoogde aanbod. 

ü Service: het voorstel heeft speciale aandacht voor de 
onafhankelijkheid van het beoogde aanbod. 

ü Reisverhalen: het voorstel heeft speciale aandacht voor de integriteit 
van het beoogde aanbod.  


