DE NEDERLANDSE
PUBLIEKE OMROEPEN
De Nederlandse publieke omroepen moeten de hele Nederlandse
samenleving vertegenwoordigen, met elke omroep zijn eigen stroming.
Dit is vastgelegd in de Mediawet. NOS en NTR zijn Taakomroepen en
horen daarom ongebonden te zijn. De andere omroepen omschrijven in
hun missiestatements welke stroming zij vertegenwoordigen.
Taakomroep

A-omroep

Aspirant-omroep

NOS (GEEN STROMING)
Belangrijkste informatiebron op het gebied van nieuws, sport en
evenementen. Bekend van: NOS Journaal en online verslaggeving.

NTR (GEEN STROMING)
Maakt inspirerende programma’s op het gebied van informatie,
educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. Bekend van: Andere Tijden en
Nieuwsuur.

AVROTROS (LIBERAAL)
Verbindt Nederland met kwalitatieve en innovatieve programma’s
die voor iedereen toegankelijk zijn. Bekend van: EenVandaag, Radar
en Wie is de Mol?

BNNVARA (PROGRESSIEF)
Progressief en sociaal. Maakt actuele en kritische programma’s om
mensen aan het denken te zetten. Bekend van:#BOOS, De Wereld
Draait Door en Kassa.

KRO-NCRV (PROGRESSIEF-CHRISTELIJK)
Optimistische en bevlogen programma’s vanuit christelijke
grondslag die mensen moeten prikkelen en in beweging brengen.
Bekend van: Reporter Radio, De Slimste Mens en Boer zoekt Vrouw.

EO (CONSERVATIEF-CHRISTELIJK)
Verhalen die levens veranderen, mensen raken en inspireren om in
Gods liefde met elkaar te leven. Bekend van: Blauw Bloed, Het
Familiediner en Nederland Zingt.

VPRO (PROGRESSIEF)
Vrijzinnige, innovatieve omroep gericht op alternatieve verhalen,
inhoudelijk verdiepende programma’s en intelligent vermaak.
Bekend van: Zondag met Lubach, Tegenlicht en Zomergasten.

MAX (SENIOREN)
Laat 50-plussers zien zoals ze zijn: zeer actieve mensen, betrokken
bij hun omgeving en onderdeel van de moderne samenleving.
Bekend van: Heel Holland Bakt en Met het Mes op Tafel.

HUMAN (HUMANISTISCH)
Agendeert actuele maatschappelijke kwesties, levensvragen of
filosofische vraagstukken om de kijker zelf een mening te laten
vormen. Bekend van: Medialogica en Het Filosofisch Kwintet.

WNL (RECHTS-CONSERVATIEF)
Brede liberaal-conservatieve stroming gericht op politiek, economie,
veiligheid en onze Nederlandse identiteit. Bekend van: WNL op
Zondag en Goedemorgen Nederland.

POWNED (JONGEREN)
Stelling nemend, confronterend, soms choquerend, satirisch of met
zelfspot. Richt zich op ongepolijste informatie en nieuws. Bekend
van: PowNews, De Hofbar en Studio PowNed.

Maatschappelijke dekking van de
Nederlandse publieke omroepen
Conservatief

Links

Rechts

Progressief

