
Samenvatting

De Mediawet 2008 stelt als eis dat een publieke regionale omroep een media-aanbod 
moet verzorgen dat gericht is op de bevrediging van de maatschappelijke behoeften die 
leven in de provincie waarop de instelling zich richt.1 Het media-aanbod moet een 
representatief beeld geven van de maatschappij. Er wordt regionaal nog wel eens 
getwijfeld of RTV Oost een representatief beeld geeft van de provincie Overijssel. In dit 
praktijkonderzoek wordt geanalyseerd of RTV Oost dit wel doet. Het doel van dit 
onderzoek is om er achter te komen of RTV Oost haar zendtijd evenredig verdeelt over de 
provincie Overijssel. De onderzoeksvraag luidt dan ook: In hoeverre verdeelt RTV Oost 
de zendtijd demografisch en geografisch gezien evenredig over de provincie?

Om deze vraag goed te beantwoorden wordt er eerst gekeken aan welke eisen een 
publieke regionale omroep moet voldoen en wat het beleid is van RTV Oost. Er wordt een 
beeld gegeven van hoe de provincie Overijssel er demografisch en geografisch uitziet. 
Welke onderzoekscriteria in dit onderzoek gehanteerd zijn worden in de literatuuranalyse 
besproken. 

In dit onderzoek zijn nieuwsuitzendingen van RTV Oost op televisie geanalyseerd. Te 
weten de uitzendingen van Overijssel Vandaag en de sportuitzendingen van Sport op 
Zaterdag en Sport op Zondag. Het gaat hierbij om de uitzendingen van de maand 
september 2012, in totaal 70 uitzendingen. Deze uitzendingen bevatten van alle 
uitzendingen op televisie de meeste onderwerpen. Alle uitzendingen worden van de eerste 
tot de laatste minuut geanalyseerd en er wordt precies geanalyseerd hoe lang er aandacht 
wordt besteed aan een bepaald onderwerp. Hierbij wordt vastgesteld waar een onderwerp  
van het nieuwsitem plaatsvindt of waar de ‘hoofdpersoon’ van een onderwerp vandaan 
komt. 

De provincie Overijssel is opgedeeld in 25 gemeenten en drie regio’s. Als het gaat over de 
verdeling van zendtijd van alle 70 uitzendingen krijgt de gemeente Enschede de meeste 
aandacht. De gemeente Zwolle staat op plaats twee en de gemeente Hardenberg op 
plaats drie. De gemeente die binnen de provincie de minste aandacht krijgt, in alle 70 
uitzendingen, is Steenwijkerland. Als regio krijgt Twente de meeste aandacht. Salland 
staat op plaats twee en de regio Kop van Overijssel krijgt de minste aandacht. De drie 
regio’s in Overijssel krijgen, als je kijkt naar het bevolkingsaandeel en het aandeel in 
zendtijd, evenredig veel aandacht. 

RTV Oost slaagt erin alle regio’s en gemeenten te bedienen en weer te geven in de 
verslaggeving. Het argument dat er in sommige gevallen op gemeentelijk niveau sprake is 
van onderrepresentatie is een terecht argument. De gemeente Deventer krijgt minder 
aandacht dan de gemeente Staphorst. Qua bevolkingsaandeel is Deventer de derde 
gemeente van Overijssel en Staphorst is het kleinst. Maar de onderrepresentatie wordt op 
regionaal niveau gecompenseerd. De regio’s worden dus beter bediend dan de 
gemeenten afzonderlijk. Het onderzoek geeft dus ook weinig aanleiding om de 
programmering in demografische en geografische zin aan te passen. 
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