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Functie profiel programmamedewerkers met een arbeidsovereenkomst 
lokale/streekomroepen 
 
Hoofdredacteur A 
Algemeen 
 
Betreft functies waarin alle voorkomende journalistieke werkzaamheden volledig zelfstandig worden 
uitgeoefend. Daarbij bestaat uitgebreide verantwoordelijkheid voor de streekomroep met meerdere 
locaties en is er sprake van hiërarchisch leiderschap over 3 of meer journalisten met een 
arbeidsovereenkomst. 
 
Vaardigheden 
 
Kennis 
 
De journalist heeft een afgeronde HBO-opleiding journalistiek aangevuld met aantoonbaar niveau 
verhogende applicatie-opleidingen, dan wel een afgeronde academische opleiding, gericht op 
redactionele en/of journalistieke functies aangevuld met aantoonbaar niveau verhogende 
applicatiecursussen op redactioneel en/of managementterrein, dan wel gericht op het vakgebied 
met betrekking waartoe binnen de functie wordt gewerkt, dan wel kennis en ervaring in de praktijk 
opgedaan op een aantoonbaar gelijkwaardig niveau. 
 
Ervaring 
 
De journalist heeft minimaal vijf jaar werkervaring binnen de journalistiek, op basis waarvan de 
journalist de betreffende functie naar behoren moet kunnen uitoefenen. Deze ervaring kan zijn 
opgedaan bij een ander type medium of werkterrein, dan het te waarderen medium, waarvan twee 
jaar adequate ervaring binnen het eigen werkterrein/specialisatie/type medium 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Er is bij de journalist sprake van het in zeer hoge mate zelfstandig functioneren waarbij de 
beoordeling van de resultaten in de praktijk alleen achteraf plaatsvindt. De werkzaamheden vereisen 
over het algemeen oplossingen waarbij de leiding niet geraadpleegd hoeft te worden en waardoor 
hij/zij bij inadequaat functioneren aanzienlijke schade aan het medium kan toebrengen. 
 
Contacten 
 
De journalist legt en onderhoudt zelf rechtstreeks contacten met voor de lokale omroep belangrijke 
groeperingen of instellingen die een structurele invloed kunnen hebben op de lokale omroep en 
waardoor bij inadequaat functioneren schade aan het medium wordt toegebracht. 
 
Creativiteit 
 
De journalist opereert in een situatie die een accumulatie van bovenstaande criteria is en aldus met 
grote regelmaat vraagstukken oplevert, waarbij een beroep wordt gedaan op de mogelijkheid 
hiervoor nieuwe structurele oplossingen aan te bieden, die van invloed zijn of kunnen zijn op het 
beleid. 
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Hoofdredacteur B/Eindredacteur 
 
Algemeen 
 
Betreft functies waarin alle voorkomende journalistieke werkzaamheden volledig zelfstandig worden 
uitgeoefend. Daarbij is of kan sprake zijn van verantwoordelijkheid voor één of meer locaties en/of 
het geven van leiding, aansturing of begeleiding van niet-hiërarchisch ondergeschikten (stagiairs, 
vrijwillige programmamedewerkers, aansturing teamwerkzaamheden), dan wel hiërarchisch aan 
maximaal 2 journalisten met een arbeidsovereenkomst. 
 
Vaardigheden 
 
Kennis 
 
De journalist heeft een afgeronde HBO-opleiding gericht op journalistieke functies dan wel een HBO-
opleiding, gericht op het vakgebied met betrekking waartoe binnen de functie wordt gewerkt, 
aangevuld met een applicatiecursus op redactioneel en/of managementterrein, dan wel kennis en 
ervaring in de praktijk opgedaan op een aantoonbaar gelijkwaardig niveau. 
 
Ervaring 
 
De journalist heeft minimaal drie jaar werkervaring binnen de journalistiek, op basis waarvan de 
journalist de betreffende functie naar behoren moet kunnen uitoefenen. Deze ervaring kan zijn 
opgedaan bij een ander type medium of werkterrein, dan het te waarderen medium, waarvan één 
jaar adequate ervaring binnen de eigen specialisatie/werkterrein/type medium. 
 
Verantwoordelijkheid 
 
Er is bij de journalist sprake van het in hoge mate zelfstandig verrichten van de werkzaamheden. De 
journalist geeft aan of en wanneer de leiding tussentijds moet worden geraadpleegd. Alleen voor 
taken, die buiten de vastgestelde kaders liggen vindt de toetsing van de werkzaamheden of de 
resultaten plaats. De kans dat door inadequaat functioneren schade wordt toegebracht aan het 
medium is aanwezig. 
 
Contacten 
 
De journalist legt en onderhoudt zelf rechtstreeks contacten met voor de lokale omroep belangrijke 
groeperingen of instellingen die een structurele invloed kunnen hebben op de lokale omroep en 
waardoor bij inadequaat functioneren schade aan het medium wordt toegebracht. 
 
Creativiteit 
 
De journalist opereert binnen regelmatig van wezenlijk belang zijnde wisselende omstandigheden, 
die een oplossing vragen door analytisch, toetsend en verklarend denken. Daarbij is sprake van 
nieuwe oplossingen. 
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