Reglement Toewijzing Zendtijd
Public Access kanalen
Uitzendtijd aanvragen bij Publieke Omroep Amsterdam
Op de SALTO public access kanalen willen we bijzonder, omvangrijk en
gevarieerd media-aanbod brengen dat niet alleen voor u als programmamaker aantrekkelijk moet zijn, maar ook uitnodigend voor de Amsterdamse
kijker en luisteraar. Daarom hebben we een aantal minimale kwaliteitseisen
opgenomen waaraan een programma aan moet voldoen. Daarnaast geldt een
aantal voorwaarden op grond van het het media-aanbodbeleid en de Mediawet. Wanneer u een aanvraag voor zendtijd en/of een format bij ons indient
dan is het van groot belang dat uw aanvraag en bijbehorend format voldoet
aan een aantal vereisten. Dit document beschrijft deze vereisten en de
procedure. In de bijlage (Tijdpad Zendtijdprocedure) kunt u lezen hoe het
tijdspad rondom de Zendtijdaanvraag eruit ziet.

Procedure
Via een digitaal formulier dienen aanbieders die al uitzenden op de SALTO
public access kanalen voor ieder nieuw uitzendseizoen een aanvraag voor
zendtijd in. Nieuwe aanbieders kunnen via het bureau gedurende een lopend
uitzendseizoen een aanvraag indienen. Wanneer we een aanvraag in
behandeling nemen, kijken wij eerst of het programma past binnen het
media-aanbodbeleid van Publieke Omroep Amsterdam. Dit beleid wordt
vastgesteld door het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO). Ook moet het
programma passen binnen de vastgestelde zenderprofielen van de SALTO
Public Access kanalen. En als laatste zullen de aanvragen marginaal getoetst
worden aan de gestelde voorwaarden en criteria.
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Media-aanbodbeleid
In dit beleid wordt uiteengezet:

● welke media en welke omroepdiensten (radio, televisie en/of teksttelevisie, internet) worden ingezet;

● welke programma’s en welk soort programma’s door de lokale publieke
media-instelling uitgezonden mogen worden;

● op grond van welk programma-aanbodschema er uitgezonden kan
worden;

● van welke programma’s de verzorging wordt uitbesteed aan een derde.
Het media-aanbodbeleid geeft ook aan tot welke categorieën de programma's
behoren (Informatie, Cultuur en/of Educatie) zodat wordt voldaan aan de
ICE-norm van het Commissariaat voor de Media.

Voorwaarden en criteria
Om voor zendtijd en/of extra facilitaire ondersteuning in aanmerking te
komen moet in elk geval aan de volgende voorwaarden en criteria worden
voldaan:

● Het programma of project moet worden opgezet en uitgevoerd door bij
voorkeur een Amsterdamse organisatie en de inhoud dient een binding te
hebben met Amsterdam;

● De organisatie moet in staat worden geacht het programma of project op
doelmatige wijze uit te voeren;

● De organisatie mag op het moment van de allereerste uitzending geen
betalingsachterstand hebben bij Publieke Omroep Amsterdam;

● Overtredingen van het handhavingsreglement van Publieke Omroep
Amsterdam in het verleden worden meegenomen in de beoordeling.

Zenderprofielen
De zenderprofielen van de SALTO public access kanalen zijn op basis van het
media-aanbodbeleid opgesteld. Dit heeft mede tot doel om de programma’s
voor kijkers en luisteraars beter vindbaar en herkenbaar te maken.
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Indien uw zendtijdaanvraag past binnen het media-aanbodbeleid, de zenderprofielen van SALTO public access kanalen en voldoet aan de criteria die
verderop in dit document worden beschreven, dan wordt uw aanvraag
gehonoreerd. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u hiervan
schriftelijk bericht en krijgt u een tijdslot toegewezen. Indien uw aanvraag
niet wordt gehonoreerd dan ontvangt u daarvan een schriftelijke onderbouwing zodat u bij een eventuele nieuwe aanvraag voor het volgend
uitzendseizoen daar rekening mee kunt houden.

Profielen SALTO public access radiokanalen

STADSFM
Nieuws, achtergronden, cultuur en reportages.

WERELDFM
Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen en taalgebieden. Voornaamste
doelgroepen: Hindoestaans, Turks, Marokkaans, Zuid-Europees.

CARIBBEANFM
Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en Antilliaanse doelgroepen.

MOKUMRADIO
Religieuze, evangelische en spirituele programma’s. Programma’s die het
Levenslied brengen. Veelal gericht op een oudere doelgroep.

Profielen SALTO public access televisiekanalen
Maandag

Cultuur

Algemeen

Dinsdag

Infotainment

Algemeen

Woensdag

Algemeen

Afrikaans

Donderdag

Buurt en Wijk

Turks/Marokkaans

Vrijdag

Maatschappij

Surinaams/Hindoestaans

Zaterdag

Muziek

Caribisch

Zondag

Jongeren

Religieus

Houdt u bij het indienen van uw zendtijdaanvraag rekening met het mediaaanbodbeleid en bovengenoemde zenderprofielen en bedenk of uw
programma in het vastgestelde programmaprofiel past.
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Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?
Indien u een zendtijdaanvraag doet bij Publieke Omroep Amsterdam zorg dan
dat u in uw format onderstaande punten verwerkt. U dient aan te geven wat:

1.

De te verwachten inhoudelijke/journalistieke kwaliteit van een
programma is. Hierbij moet rekening worden gehouden met de perceptie
van kwaliteit vanuit de doelgroep. SALTO let hierbij vooral op aspecten
als creativiteit en eigenheid.

2.

De te verwachten mediatechnische kwaliteit is. Hier gaat het om de
kwaliteit van het geluid, beeld, cameravoering, audiotechniek, beeldtaal
en audiotaal.

3.

De aard is van de doelgroep waarop het programma is gericht en het
belang en de betekenis die de beoogde uitzendingen of dienst voor die
specifieke doelgroep hebben.

4.

Met de uniciteit van een programma willen we bepalen in hoeverre een
programma uniek is binnen de totale programmering van de SALTO public
access kanalen.

5.

Met de pluriformiteit van een programma kijken we in hoeverre een
programma vanuit meer dan één zienswijze of levensbeschouwing wordt
vormgegeven; stelt men zich in of met het programma open voor
meerdere invalshoeken.

6.

Het te verwachten draagvlak van het programma is. Dit kan tot
uitdrukking komen in de wijze waarop het programma tot stand is
gekomen. Geef aan of er wordt samengewerkt met Amsterdamse
organisaties, festivals of ondernemers, of dat uw programma wordt
ondersteund door groepen, individuen of stadsdelen.

Op grond van uw Uitzendovereenkomst met Publieke Omroep Amsterdam is
het niet toegestaan om gedurende het uitzendseizoen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Publieke Omroep Amsterdam het format van
uw programma aan te passen of hiervan af te wijken. Hier wordt op
toegezien door het PBO.
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