
 

 

1 – Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 
 
Beschrijving van de organisatie 
Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, as it happens verslag van het laatste nieuws en biedt daarbij ook context en 
achtergronden. Het nieuws van de NOS sluit aan bij de Wereld van de Kijker (in 
onderwerpkeuzes en in de communicatie van het nieuws), is betrouwbaar (feiten en bronnen 
worden altijd gecheckt) en van hoge kwaliteit (NOS Nieuws stelt hoge journalistieke eisen en 
leeft de journalistieke code na).   
 
NOSop3 is voortgevloeid uit de verplichting van de NOS heel Nederland te bedienen van 
nieuws. Eerst als NOS Headlines, later als journaal op 3 en sinds 2007 als NOSop3. Voor de 
jeugd tot 12 jaar is er het Jeugdjournaal, en de volwassen doelgroep wordt bediend met de 
reguliere nieuwsuitzendingen van de NOS. Jong adolescenten werden in het verleden dus 
niet direct aangesproken en voorzien in hun behoefte aan nieuws die aansluit bij hun 
belevingswereld en tone of voice. Met NOSop3 is hier een eind aan gekomen. 
 
NOSop3 verzorgt naast de televisieuitzendingen ook het nieuws op radiozender 3FM. 
 
Opdracht omschrijving 
NOSop3 heeft de behoefte op vernieuwende en verfrissende wijze deze jonge doelgroep te 
blijven bedienen. Daaruit is een project voortgevloeid waarin studenten gevraagd wordt een 
innovatief, interactief nieuwsformat te ontwikkelen. Via het MediaLAB wordt dit project door 
vier studenten behandeld. Allereerst volgt een onderzoeksfase van 3 weken, waaruit een 
aantal concepten voortvloeien. Uit deze concepten volgen 3 concepten die wij volledig 
uitwerken en daaruit kiest de NOSop3 1 concept en dit wordt verder uitgewerkt in de 
opvolgende weken. 
 
       […]     Concept 1 
Onderzoeksfase     Conceptfase    […]    
       […]     Concept 2 
       […]     Concept 3 
 
 
 
Daarnaast is dit project onderdeel van het TVLab. TVLab is een experimentele week vol 
vernieuwende programma's op  Nederland 3. In de laatste week van augustus staat 
Nederland 3 volledig in het teken van nieuwe formats en interactie met het publiek. 
Programmamakers van de Publieke Omroep krijgen de kans om hun nieuwste formats te 
testen op televisie. Daarbij is de grote vraag: zijn deze formats origineel, vernieuwend en 
horen ze thuis op Nederland 3?  
 
Kortom, de komende maanden gaan wij namens het MediaLAB Amsterdam een interactief 
nieuwsformat voor NOSop3 ontwikkelen die eind augustus tijdens de TVLab-week wordt 
uitgezonden.  
 



 

 

 
Doelgroep 
Terwijl de doelgroep van de NOSop3 over het algemeen tussen de 18 tot 40 jaar ligt, 
specificeert de NOS de doelgroep voornamelijk op levensstijl en mindset. NOSop3 omschrijft 
deze levensstijl als de ‘new news consumer’. NOSop3 heeft een ijkpersoon gedefinieerd, 
genaamd Janneke. 
 
Ijkpersoon Janneke 
De ijkpersoon van NOSop3 heet Janneke. Hieronder een beschrijving van de NOSop3 
(2012) hoe Jannekes leven eruit ziet. 
 
Janneke in werk en privé 
Janneke woont samen met Tim, in een middelgrote stad in Nederland.  
Ze hebben nog geen koophuis, maar zijn wel op zoek. Janneke werkt in de communicatie, 
Tim in sales. Ze werken beide net een paar jaar. Ze gaan twee keer per jaar op vakantie en 
houden van festivalletjes. Janneke probeert duurzaam en groen te leven, maar dat lukt niet 
altijd. Ze wil wel een beetje leuk leven. Janneke heeft veel vrienden en besteed veel tijd aan 
ze. 
 
Janneke en media  
Ze zit op FB voor haar vrienden en ook net op Twitter, om een beetje bij te blijven. 
Janneke leest de Volkskrant of NRC Next en de gratis kranten als ze in de trein zit. 
Op haar werk checkt Janneke een paar keer Nu.nl, ook op haar iPhone 4. Ze luistert in de 
auto van en naar het werk naar 3FM. In het weekend ook. ’s Avonds kijkt ze tv (als er iets is) 
of series op dvd. Janneke houdt van maffe YouTube filmpjes, mooie foto’s en huilt bij Hello, 
Goodbye. 
 
Janneke en nieuws 
Janneke snapt lang niet altijd al het nieuws, omdat ze nooit precies meer weet hoe het ook 
alweer zat. Ze wil graag een beetje bij blijven, om mee te praten met vrienden en collega’s. 
Ook vind ze het fijn om ergens een mening over te kunnen hebben. Om die mening te 
vormen, vergelijkt ze bij sommige onderwerpen verschillende bronnen. Wel wil ze graag 
weten waarom ze dit nieuws moet weten. De NOS vindt ze betrouwbaar, maar Nu.nl checkt 
ze vaker. 
 
Doelstellingen 
 
Doelstelling NOSop3 
Voor NOSop3 is het belangrijk om te experimenteren met nieuwe vormen van  
interactie. In de toekomst kan deze vorm van interactie wellicht gebruikt worden om  
tijdens de uitzending opiniepeilingen te houden. Voor NOSop3 geldt dit project vooral om te 
experimenteren en te leren.  
       
Doelstelling TVLab 
TVLab is de experimentele week vol vernieuwende programma's op  Nederland 3. Tijdens de 
laatste week van augustus staat Nederland 3 volledig in het teken van nieuwe formats en 
interactie met het publiek. Bij TVLab gaat het voornamelijk om innovatie en interactie. 
 
Doelstelling MediaLAB 
Het ontwikkelen van een interactief nieuwsformat voor NOSop3 dat uiteindelijk leidt tot 
verhoging van interactie en binding met de doelgroep. 
 
 



 

 

 
Succesindicatoren 
 
NOSop3 gaf aan dat pas na de conceptfase SMART doelstellingen geformuleerd kunnen 
worden. Hierdoor is het lastig om de succesfactoren nu al vast te stellen. 
 
Voor NOSop3 zijn de volgende punten succesindicatoren voor het interactieve nieuwsformat 
project 
 
- Het is een experiment om van te leren. Het is een succes als de kijkers het als prettig 
hebben ervaren. Dit kunnen wij meten via een klein kijkersonderzoekje en via social media 
als Twitter. 
- Een stijging van de betrokkenheid op de OSA (online social areas)  
- Het project wordt beschouwd als een succes als de NOS enthousiast is over het 

nieuwsformat en deze eventueel in aangepaste vorm gebruikt voor toekomstige 
nieuwsuitzendingen.  

 
Randvoorwaarden 
- KISS, zodat het voor het brede publiek van NOSop3 toepasbaar is. 
- Een interactief nieuwsformat waarbij interactie op innovatieve wijze wordt gestimuleerd.  
 
Secundaire randvoorwaarden 
- Het aanboren van nieuwe doelgroepen binnen de educatieve sector. 
 
Budget: 
Nog niet bekend / niet van toepassing.



 

 

 
Mogelijkheden 
 
Waar ziet ons team kansen binnen deze opdracht?  
- Samenwerking met internet startups. 
- Samenwerkingen binnen de educatieve sector. 
- Innovatieve inzet van second screen. 
 
Waar ziet de opdrachtgever de kansen binnen deze opdracht. 
Primair: 
- User generated content. 
- Educatieve sector. 
- Tweede scherm. 
- Nieuwe vormen van datavisualisatie. 
- Koppeling met het nieuwsarchief. 
 
Secundair: 
- Koppeling met social checklist. 
- Koppeling met interactieve tv (de rode knop). 
 
 
 



 

 

Planning/Deliverables 



 

 

 
Contact gegevens 
 
Gegevens Projectpartner: 
Naam organisatie:  Hogeschool van Amsterdam / MediaLAB 
Adres + postcode:  Rhijnspoorplein 1, 1091GC 
Plaats:    Amsterdam 
Telefoon:   020 595 1852 
Algemene E-mail:  interactivenewsformats@gmail.com 
Website:   medialab.hva.nl 
Projectblog:   https://medialab.hva.nl/interactivenews/ 
 
Conactgegevens team: 
Contactpersoon:  Manouk Draisma 
E-mail:    interactivenewsformats@gmail.com 
    manoukdraisma@gmail.com 
Telefoon:   - 
 
Contactpersoon:  Menno Jongejan 
E-mail:    m.jongejan@hotmail.com 
Telefoon:   - 
 
Naam:    Joram Binsbergen 
E-mail    Jorambinsbergen@gmail.com 
Telefoon   - 
 
Naam:    Marcha-Lie Moal 
E-mail    marchliemoal@gmail.com 
Telefoon   - 
 
Naam:    Gijs Gootjes 
E-mail    gijsgootjes@gmail.com 
Telefoon   - 
 


