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Voorwoord
Het Kijkonderzoek bestaat al sinds jaar en dag. Of eigenlijk sinds 
1965, toen respondenten nog papieren dagboekjes invulden met 
welke programma’s ze hadden gekeken. In die tijd waren er echter 
maar twee televisiezenders: Nederland 1 en Nederland 2. En er  
was nog geen internet. Lekker overzichtelijk. Er is duidelijk veel  
veranderd sindsdien, zeker in het laatste decennium. Niet alleen 
in de manieren waarop videocontent gekeken kan worden, maar 
daarmee ook in hoe we het kijkgedrag meten. 

Het doel van het Kijkonderzoek is om het kijkgedrag zo goed 
moge lijk in kaart te brengen. De toegenomen mogelijkheden om 
te kijken kunnen soms leiden tot vragen over hoe we al dat gedrag 
meten. In deze brochure leggen we kort uit hoe de kijkcijfers tot 
stand komen en geven we antwoord op een aantal veel gestelde 
vragen. Daarnaast zetten we de belangrijkste resultaattypes die  
uit het Kijkonderzoek komen nog eens op een rij. 

Deze brochure is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die 
dage lijks, wekelijks, of gewoon af en toe met de kijkcijfers werkt. 
We hopen dat hiermee alle antwoorden op vragen over het Kijk-
onderzoek binnen handbereik zijn. Mochten er toch nog vragen 
onbeantwoord blijven, dan horen we die uiteraard graag. Neem in 
dat geval gerust contact op met Stichting KijkOnderzoek (SKO) of 
stuur een mailtje naar info@kijkonderzoek.nl.

Sjoerd Pennekamp
Directeur Stichting KijkOnderzoek (SKO)
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Van panellid tot  
kijkcijferhit 

Hoe worden de kijkcijfers gemeten? 
Om het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking te meten, maken we gebruik 
van een zorgvuldig samengesteld panel. Het is natuurlijk onbegonnen werk 
om elke dag elke Nederlander te vragen wat hij de vorige dag heeft gekeken, 
en dus staan er bij een representatieve groep mensen (ca 2.800 personen 
in 1.250 huishoudens) elektronische kijkmeters die gekoppeld zijn aan elk 
televisietoestel. Representatief wil zeggen dat het panel een weerspiegeling 
is van heel Nederland, qua leeftijd, geslacht, opleiding, en andere demografi-
sche gegevens. Waarom een panel? Omdat we anders geen informatie zouden 
hebben van wie er kijkt – een belangrijke behoefte in de markt. 

Hoe wordt het panel samengesteld? 
Gedurende het jaar benaderen we op willekeurige basis huishoudens met de 
vraag of ze mee willen doen aan het Kijkonderzoek. Het is belangrijk dat dit 
willekeurig gebeurt, omdat we niet willen dat alleen enthousiaste televisie-
kijkers in het panel zitten. Mensen kunnen zichzelf dus niet aanmelden. Uit 
de groep mensen die mee wil doen, wordt vervolgens een selectie gemaakt, 
waar vervolgens een kijkmeter wordt geplaatst. Dit doen we uiteraard niet 
zomaar. Bij de selectie maken we onder andere gebruik van de informatie die 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt. Zo weten we precies 
hoe Nederland is verdeeld in leeftijd, geslacht, sociale klasse, regio, gezins-
samenstelling en huishoudgrootte. Wanneer een bepaald huishouden besluit 
te stoppen met het onderzoek, zoeken we een vervangend huishouden. Dit is 
een continu proces.

Hoe meten we het kijkgedrag?
Als een huishouden is geselecteerd, worden de kijkmeters aangesloten  
op alle aanwezige tv-toestellen. De meter registreert precies wanneer er  
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gekeken wordt, en vooral belangrijk: wie er precies kijken. Dit laatste kunnen  
panel  leden aangeven met een speciale afstandsbediening. Hier staan 
persoonlijke aanmeldknoppen op waardoor het kijkgedrag van een persoon 
opgeslagen wordt. We meten wát er gekeken wordt door middel van geluid. 
De meter luistert in wezen naar wat er gekeken wordt, ook als het geluid uit 
staat. Zo kunnen we uiteindelijk meten dat Geertje met haar dochter naar 
Goede Tijden Slechte Tijden heeft gekeken op de dinsdagavond, terwijl haar 
man Gert via zijn eigen televisie in de kelder een voetbalwedstrijd keek. 
Stopt iemand met kijken? Dan moet hij of zij zich afmelden. Zet iemand de 
televisie uit, dan beëindigt de kijkmeter het televisiekijken van alle aan-
gemelde personen. Is er visite? Dan kunnen zij zich ook aanmelden met 
aanmeldknoppen speciaal voor gasten. 
 
Aan het eind van elke dag worden de kijktrajecten die in de meter opge-
slagen zijn, doorgestuurd naar een centrale computer. Voordat de data in 
de software terechtkomt, wordt ook nog een koppeling gemaakt met de 
uitzendgegevens. Van hoe laat tot hoe laat worden welke programma’s 
en spots uitgezonden? Gaat het om een film, een kookprogramma of een 
natuurdocumentaire? Dit wordt dagelijks voor ons gecheckt. De verzamelde 
gegevens worden vervolgens op fouten nagekeken en gewogen. Pas daarna 
kan de kijkdichtheid worden berekend. Of een programma een kijkcijferhit 
is, weten we de volgende dag. Elke ochtend om 07:30 uur. Maar officieel pas 
na een week, als onze cijfers definitief zijn.
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Welk kijkgedrag meet 
het Kijkonderzoek?

We meten het dagelijkse kijkgedrag. Oftewel, wat Nederlanders gisteren 
allemaal hebben gekeken op basis van de programmering van alle televisie-
zenders. Het kijkgedrag is sterk veranderd door de jaren heen. Zo zijn we nu 
steeds meer gewend om te kijken wat we willen op het moment dat we er zin 
in hebben. Deze andere manieren van televisie kijken maakt het meten van 
kijkgedrag complex. We onderzoeken continu hoe we het complete kijk gedrag 
zo goed mogelijk in beeld kunnen brengen.

Programma’s terugkijken
Programma’s en spots kijken op een ander moment dan waarop deze program-
ma’s en spots oorspronkelijk werden uitgezonden, noemen we uitge steld kijken 
(UGK). Dit kan bijvoorbeeld via een mediacenter, settopbox, harddisk-, dvd- of 
videorecorder die aangesloten is op een televisietoestel. Als mensen via het  
tele visietoestel digitaal terugkijken of een programma opnemen en binnen 
zeven dagen terugkijken, dan rekenen we ze later bij het aantal kijkers van het 
betreffende programma mee. Na zeven dagen kan het dus zijn dat een program-
ma meer kijkers heeft dan op de dag van de uitzending. De cijfers zijn pas na 
zeven dagen definitief. Dit is onze common currency: het TV Zendertotaal.
We rapporteren sinds 2008 ook op Uitzenddag (KDU), wat we een tijdelijk 
resultaattype noemen. Dit zijn bijvoorbeeld de cijfers die je in onze dagelijkse 
top 25 terugziet. Hieronder valt het aantal kijkers dat op het moment van de 
uitzending het programma keek, plus het uitgestelde kijkgedrag dat op  
dezelfde dag als de uitzending heeft plaatsgevonden. 

Oftewel, als Jameela een aflevering van De Wereld Draait Door een uur 
nadat het uitgezonden is terugkijkt, dan telt haar kijkgedrag mee in het 
rapporta ge type “Uitzenddag”. 
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Als Jameela de aflevering van dinsdag op vrijdag terugkijkt, dan telt haar  
kijkgedrag mee in de definitieve kijkcijfers (TV Zendertotaal) omdat het 
binnen zeven dagen is teruggekeken.

Als Jameela de aflevering van dinsdag pas twee weken na uitzending te rug  
kijkt, dan telt haar kijkgedrag niet meer mee in de gerapporteerde kijkdicht-
heid. Het (uitgesteld) kijkgedrag dat na zes dagen plaatsvindt komt in de data 
onder het overig schermgebruik terug. Dit hebben we ooit zo besloten omdat 
het eigenlijk niet vaak voorkomt. Bovendien heeft dit minder waarde als 
currency (standaard). Commerciële content verliest doorgaans na een week 
relevantie; de bonusaanbiedingen zijn dan meestal niet meer geldig.

Zappen en doorspoelen van programma’s of spots
Hoe tellen zappende mensen mee in de kijkcijfers? Korte zapmomenten filteren 
we uit de data. De data zijn namelijk ingedeeld in kijktrajecten. Daar bij geeft één 
kijktraject een onveranderde situatie weer. Zodra er iets aan de situatie verandert 
(bijvoorbeeld als iemand stopt met kijken, als er iemand bij komt of als er naar 
een andere zender wordt geschakeld), begint een nieuw kijktraject. 

Stel: Henk kijkt naar een programma op NPO1, hij schakelt voor vier  
seconden in op NPO2, vervolgens drie seconden op NPO3, waarna hij op 
SBS6 naar Opgezadeld met Britt blijft kijken. De zeven seconden waarin 
geschakeld is naar NPO2 en NPO3 worden in de data buiten beschouwing 
gelaten; alleen de switch van NPO1 naar SBS6 wordt geregistreerd. 

En wat gebeurt er met de cijfers wanneer Henk bij het terugkijken van een 
programma de commercials of een gedeelte van het programma doorspoelt? 
Het doorspoelen van commercials valt onder overig scherm gebruik, omdat er 
op dat moment geen geluid gekoppeld kan worden. Er is geen kenmerk waar 
je een doorgespoeld traject aan kunt herkennen. Iemand die doorspoelt, is op 
dat moment dus geen uitgesteld kijker.
En wat als Henk middenin een reclameblok bij SBS6 inschakelt? Beïnvloedt 
dat de kijkcijfers voor dat betreffende reclameblok? Een reclameblok is in feite 
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een programma, hetgeen betekent dat de kijkdichtheid van een reclameblok 
op dezelfde manier berekend wordt als een programma. Het kijkgedrag wordt 
dus naar rato meegenomen in de kijkdichtheid (kdh), net als bij een program-
ma. De kijkdichtheid van een spot is gedefinieerd als het gemiddeld aantal 
kijkers per seconde, gedurende de minuut waarin het begin van de spot valt.

Ander kijkgedrag via het televisiescherm
Kijken via een televisietoestel naar content die niet op een zender wordt of 
is uitgezonden noemen we overig schermgebruik. Denk bijvoorbeeld aan 
Radio 538 luisteren via de settopbox (hierbij staat de tv dus wel aan), Call of 
Duty spelen via de Xbox, of die sfeerverhogende dvd afspelen met knisperend 
haardvuur. 

Dit soort schermgebruik gaat in het algemeen via een apparaat dat aan  ge-
sloten is op het televisietoestel, of via de ingebouwde diensten die een smart 
tv biedt. De kijkmeter identificeert dat de televisie en het aangesloten apparaat 
aanstaan. Het geluid bij dit schermgebruik kan echter niet geïdent ificeerd  
worden, omdat het niet afkomstig is van een programma (of spot) van een  
zender. We weten dus wel dat er iets wordt gekeken, maar niet precies wat. 

Omdat het hier wel om schermtijd gaat, gooien we deze data niet weg,  
maar komt dit in het databakje terecht van het aangesloten apparaat dat is  
gebruikt. In de data kun je het overig schermgebruik via de volgende (aan-
gesloten) apparaten terugvinden:  

 videorecorder
 dvd-speler
 harddiskrecorder
 mediaplayer
 settopbox 

  zonder harddisk (STB)
  met harddisk (STH)

 smart tv 
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  TV SCHERMTOTAAL

ZENDERS

VIDEO

HARDDISKRECORDER

SMART TV

DVD

SETTOPBOX MET HARDDISK

SETTOPBOX ZONDER HARDDISK

MEDIAPLAYER

OVERIG

OVERIG
SCHERMGEBRUIK

TV ZENDERTOTAAL

Hiernaast is er een categorie ‘overig’ voor kijkgedrag via de minder vaak  
gebruikte apparaten.  

Wanneer Guus dus zondagavond de opname terugkijkt van zijn musical uit 
groep 8 via de videorecorder, dan zien we dit kijkgedrag de volgende dag 
terug in de data onder de ‘zender’ Video. Kijkt Guus daarna Expeditie  
Robinson terug via de RTL XL app op zijn smart tv, een uur nadat deze af
levering op RTL4 te zien was, dan zien we dit kijkgedrag de volgende dag 
terug in de kijkcijfers. Dit is namelijk uitgesteld kijken. 

Als we de kijktijd van de zenders (het TV Zendertotaal) en het overig scherm-
gebruik optellen, spreken we over de TV Schermtijd (het TV Schermtotaal). 
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Kijkgedrag via andere schermen en  
video on demand diensten

Met het Kijkonderzoek willen we uiteraard het volledige kijkgedrag van  
Neder landers in kaart brengen. Momenteel meten we echter niet in ons panel 
wat en wanneer er gekeken wordt via de smartphone, tablet, laptop of PC. 

Het is wel zo dat binnen het eerdergenoemde overig schermgebruik het kijk-
gedrag via een mediaplayer of settopbox met harddisk (STH) wordt gemeten. 
In de afgelopen jaren hebben we met name de onbekende schermtijd via 
de STH zien groeien. Een deel van die groei kan komen door het kijken naar 
video on demand diensten via de STH. We weten echter niet wát er precies is 
bekeken. 

Kijkt Violet bijvoorbeeld vrijdagavond een heel seizoen Peaky Blinders op 
Netflix via de STH, dan wordt alleen de kijktijd geregistreerd en zien we dit 
terug in de data onder de ‘zender’ STH. We weten echter niet dat het hierbij 
ging om een heel seizoen Peaky Blinders.

Meten we verder helemaal niets van het online kijkgedrag via andere  
schermen? 
Jawel, want we hebben ook een census meting. Hierbij meten we de streams 
van NPO, RTL, Talpa en FOX Sports programma’s. Momenteel worden er on 
demand en live streams gemeten. Dit zijn streams van programma’s die op 
televisie zijn en/of worden uitgezonden en van online programma’s van deze 
zenders. Ook worden streams van programma’s en fragmenten die nooit op 
televisie zijn uitgezonden meegenomen in de meting.

Het gaat hierbij om gestarte streams via computers, tablets, smartphones, 
smart tv apps (inclusief streams gecast naar televisieschermen) en overige 
devices. Informatie over specifieke doelgroepen hebben we niet.
Deze SKO Online TV & Video (OTV) resultaten zijn geen deel van de reguliere 
kijkcijfers, oftewel het TV Zendertotaal. Ze dienen op dit moment als indicatie 
van de populariteit van programma’s en het gedrag van de Nederlandse kijker. 
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SKO OTV-cijfers mogen niet bij de reguliere kijkcijfers worden opgeteld; het 
betreft hier twee verschillende grootheden. Momenteel rapporteren we van 
deze cijfers alleen toplijsten via onze website: kijkonderzoek.nl.

In samenwerking met digitale tv-aanbieders zoals bijvoorbeeld Ziggo en 
KPN, willen we daarnaast inzicht gaan verschaffen in het gebruik van linear 
streaming. Deze aanbieders maken het namelijk mogelijk om via een speciale 
app op de laptop, tablet of smartphone lineair televisie te kijken, dus het  
programma dat op dat moment door de zenders wordt uitgezonden. De meet-
statistieken zullen bestaan uit o.a. starts, duur en welke zenders. Het gebruik 
van deze cijfers is in ontwikkeling. Om tot correcte en uniforme marktdata 
te komen, moeten de cijfers die deze aanbieders aanleveren eerst door SKO 
worden gecertificeerd.
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Wat zit er in de data?

Kijkgedrag kan op vele manieren worden geanalyseerd. De markt is veelal  
geïnteresseerd in het aantal mensen dat een bepaald programma kijkt, 
hoe verschillende afleveringen binnen een televisieserie scoren, en welke 
doelgroepen een bepaald programma, spot of volledig reclameblok heb-
ben gezien. Daarnaast wil men graag weten hoe een programma of zender 
heeft gescoord ten opzichte van de rest, waar het marktaandeel een goede 
indicator voor is. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse markt, maar voor 
televisiemarkten wereldwijd. 

Om vergelijkingen te kunnen maken, moeten er standaarden zijn. We hebben 
daarom met alle betrokkenen een ‘currency’ afgesproken en regels voor het 
gebruik van andere statistieken die je uit de data kunt halen. Op die manier 
handelt iedereen op basis van dezelfde waarheid.

HOEVEEL? WIE KEEK ER? HOELANG?
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TV Zendertotaal
Het TV Zendertotaal is onze basis – de common currency. Het TV Zendertotaal 
bestaat uit al het kijkgedrag naar de televisiezenders die we meten. Als we 
het dus hebben over de totale kijktijd, dan bedoelen we het totaal aan kijktijd 
naar zenders. Dit is al het kijkgedrag inclusief het uitgesteld kijken (UGK) tot 
en met zes dagen na de oorspronkelijke uitzending. Na zeven dagen spreken 
we dus van definitieve of geconsolideerde kijkcijfers. Om het kijkgedrag tussen 
zenders, programma’s en spots met elkaar te vergelijken gebruiken we deze 
cijfers. 

Is TV Zendertotaal ook de standaard bij analyses in de software? 
Jazeker, al moet hier wel opgelet worden bij historische analyses. Voorheen 
gebruikten we als currency het Kijktotaal. Dit bestond uit al het kijkgedrag 
van Nederlanders naar de zenders die we meten, plus het kijkgedrag via 
dvd- spelers, videospelers, en harddiskrecorders die aangesloten zijn op een 
tele visie. Dit deden we omdat de meeste opgenomen content televisiecontent 
was. Dit is tegenwoordig niet meer het geval. Daardoor is het niet meer  
logisch om deze apparaten onderdeel te laten zijn van de currency. Bij  
analyses op de data vóór 2017 wordt het Kijktotaal nog toegepast. 

Kun je nog analyses maken op basis van de oude currency, het Kijktotaal? 
Dat is mogelijk. In de data vanaf 01012017 tot nu draai je automatisch analy-
ses op TV Zendertotaal. Wil je in deze periode toch op Kijktotaal uitdraaien, dan 
kun je in de software handmatig kiezen voor Kijktotaal als basis. Om technische 
redenen is de basis in de data vóór januari 2017 nog wel automatisch Kijktotaal.

TV Schermtotaal
Naast de dvd-spelers, videorecorders, en harddiskrecorders, kunnen mensen  
nog veel meer apparaten aan hun televisie koppelen. Voorheen konden we 
dit nog niet volledig meten, maar nu kunnen we ook het overig scherm-
gebruik via mediaplayers, settopboxen, en smart tv’s identificeren. Naast het 
kijk gedrag naar zenders nemen we bij het TV Schermtotaal ook het overig 
schermgebruik via al deze apparaten mee. 
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Hoe is de totale TV Schermtijd opgebouwd? 
De TV Schermtijd is een optelsom van de kijktijd naar zenders, en de kijktijd 
naar niet-zender gerelateerde content dat gekeken wordt via video-spelers, 
dvdspelers, harddiskrecorders, mediaplayers, settopboxen en smart tv’s. Zo 
hebben we een indicatie van de totale tijd die men voor het televisietoestel 
doorbrengt.

Kijkdichtheid & kijktijd
In onze dag top-25 geven we het absolute aantal kijkers weer gebaseerd op de 
kijkdichtheid (= kdh000, oftewel x 1.000). In onze week- of maandoverzichten 
staat hierbij ook het percentage (=kdh%).

Waar zijn kijkdichtheden en kijktijd op gebaseerd? 
De kijkdichtheid van een tijdvak, zender, programma of spot is een met de 
markt afgesproken standaardmaat, en geeft het gemiddelde aantal kijkers per 
seconde weer dat naar een zender of programma heeft gekeken. Dit betekent 
dat wanneer iemand maar de helft van een programma gekeken heeft, deze 
persoon ook maar voor de helft meetelt. Wanneer twee mensen de helft van 
een programma hebben gezien, telt dat als 1. We tellen dus de kijker mee 
voor dat deel dat hij of zij van het programma gezien heeft, en daar komt een 
gemiddelde uit.

Voor spots geldt het gemiddelde aantal kijkers per seconde dat naar de  
zender waarop de spot werd uitgezonden keek. Dit wordt berekend over de 
minuut waarin de spot begon. Wanneer een spot van 30 seconden bijvoor-
beeld begint om 20.25.40 uur en eindigt om 20.26.10 uur, dan wordt de kijk-
dichtheid van de spot berekend door het gemiddelde aantal kijkers per secon-
de te berekenen voor de minuut van 20.25.00 uur tot en met 20.25.59 uur.

In de berekening van kijkdichtheid wordt dus rekening gehouden met de 
kijktijd. De kijktijd is gedefinieerd als de gemiddelde tijd die kijkers naar een 
programma of binnen een tijdvak naar een zender hebben gekeken, uitge-
drukt in minuten.
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Zit hier uitgesteld kijkgedrag in? 
Dit ligt aan het resultaattype dat wordt geselecteerd. Als je de common currency  
gebruikt, dan zit ook het uitgesteld kijkgedrag in de kijkdichtheid. Als je de niet- 
definitieve cijfers gebruikt (resultaattype Uitzenddag) dan zit enkel het uitge-
steld kijkgedrag op de dag van uitzending in de gerapporteerde kijkdichtheid. 

Waarom is kijkdichtheid het belangrijkste resultaattype dat wordt  
gerapporteerd en niet bereik? 
De kijkdichtheid is sinds het begin van onderzoek naar televisiekijkgedrag 
de standaardmaat voor de omvang van het kijkerspubliek. In andere landen 
wordt dezelfde standaard gebruikt.

Bereik
Het bereik is het aantal of het percentage kijkers binnen een bepaalde doel groep 
dat ‘iets’ van een programma, zender of spot heeft gezien. Deze maat geeft aan 
hoeveel mensen iets hebben gekeken, los van hoelang ze dit hebben gedaan.
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In de grafiek is het verschil tussen de kijkdichtheid van een programma en het 
aantal bereikte mensen duidelijk, in dit geval het programma De Wereld Draait 
Door. Doorgaans kijken mensen een groter deel van een programma, waardoor 
het bereik dichterbij de gemiddelde kijkdichtheid ligt. Dit is bijvoorbeeld vaker 
zo bij series en films. Het cumulatieve bereik (ruim 2,5 miljoen) kan echter een 
stuk hoger zijn wanneer veel verschillende mensen kort hebben gekeken naar 
een programma. In de grafiek zie je per minuut de opbouw van het bereik. Aan-
gezien kijkduur wordt meegenomen in de berekening van kijkdichtheid, valt de 
uiteindelijke kijkdichtheid (rode stippellijn; 1,4 miljoen) in zo’n geval lager uit.  

Wanneer telt iemand mee als bereikte kijker? 
Voor programma’s en zenders geldt het aantal of percentage kijkers dat mini-
maal 1 keer naar ‘iets’ van een programma, of een bepaalde tijd naar een  
zender, heeft gekeken. Het ‘iets’ kan verder handmatig gedefinieerd worden 
naar bijvoorbeeld het aantal kijkers dat minimaal 1 minuut, 3 minuten of 5 
minuten gekeken hebben. Hoeveel minuten er minimaal gekeken worden en  
of dit wel of niet aaneengesloten is, is een vrij te bepalen bereik criterium. 

Waarom wordt bereik niet standaard gerapporteerd voor full audit  
zenders en wel voor SKO light zenders? 
Van SKO Light zenders zijn enkel resultaten inzichtelijk op tijdvakniveau.  
Hiervan zijn geen kijkcijfers per programma of per spot bekend. Het gaat hier 
om vaak thematische digitale kanalen waarvan het bereik in veel gevallen  
lager is dan dat van de full audit zenders. Deze type zenders zijn in de afge-
lopen jaren sterk gegroeid. Omdat het minder vaak bekeken kanalen betreft 
op de gehele populatie (de populariteit binnen een specifieke doelgroep kan 
echter juist relatief groot zijn) gelden aparte regels om cijfers betrouwbaar te 
kunnen rapporteren. 
In het geval van de SKO Light zenders rapporteert SKO vanwege de betrouw-
baarheid alleen over het (cumulatieve) bereik per week of maand. Het mini-
maal aantal bereikten dat vereist is om bereik betrouwbaar te kunnen rap-
porteren is op 10 personen in de steekproef vastgesteld, ongeacht van welke 
doelgroep de steekproef deel uitmaakt. Bij full audit zenders rapporteren we 
op de kijkdichtheid currency, omdat dat de standaard is in de markt. 
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Marktaandelen zendergroepen in Nederland (2018)
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Marktaandelen
Los van het meten hoe een specifiek tijdvak, programma of reclameblok 
heeft gepresteerd, is het ook interessant om te weten hoe deze prestaties zich 
verhouden tot andere programma’s of tijdvakken. Het marktaandeel is het 
percentage kijkers naar een programma of de zender, gepercenteerd op het 
totale kijkerspubliek binnen de doelgroep.

Waar zijn de marktaandelen op gebaseerd? 
In onze currency is het totale kijkerspubliek gelijk aan de kijkers naar de  
zenders die we meten, exclusief het overig schermgebruik; oftewel het TV 
Zendertotaal. Door TV Zendertotaal aan te houden als basis heb je een zuiver 
beeld van de huidige televisiemarkt in Nederland en de prestaties van de 
gemeten televisiezenders ten opzichte van elkaar. 

Hoe bereken je de marktaandelen op de oude manier? 
In de data vanaf januari 2017 tot nu draai je automatisch analyses op TV 
Zendertotaal. Wil je in deze periode toch marktaandelen met het Kijktotaal als 
percenteerbasis dan kun je in de software handmatig kiezen voor Kijktotaal 
als basis. Om technische redenen is de basis in de data vóór januari 2017 nog 
wel automatisch Kijktotaal.
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Doelgroepen
Kijkers van verschillende doelgroepen kunnen andere kijkpatronen hebben. 
Dit kan interessant zijn in het beoordelen van programma’s en campagnes. 
Doelgroepen kunnen gedefinieerd worden op basis van demografische ge
gevens (zoals leeftijd, geslacht of opleiding). Deze kenmerken worden twee 
keer per jaar geüpdatet. In de data hebben we 89 commerciële doelgroepen. 
We raden aan om deze te gebruiken bij analyses. 

We vragen ook jaarlijks naar de interesses en gedrag van panelleden. Zo  
weten we bijvoorbeeld ook het kijkgedrag van mensen met een bepaalde  
zendervoorkeur, van degenen die de dagelijkse boodschappen doen, van  
gezinnen die recentelijk een wintersportvakantie hebben geboekt, van  
mensen die vaak gebruik maken van het openbaar vervoer, en van katten-  
of hondenbezitters. 

Kan elke doelgroep aangemaakt worden voor analyses? 
Over het algemeen geldt: hoe kleiner de doelgroep, hoe minder (statistisch) 
betrouwbaar. Wanneer er analyses worden gedaan op bijvoorbeeld de doel-
groep van 40-jarige mannen die dagelijks een rookworst eten, dan wordt de 
doelgroep wel erg klein, waardoor de resultaten niet erg betrouwbaar zullen 
zijn. We raden aan gebruik te maken van de door SKO gedefinieerde commer-
ciële doelgroepen. Dit zijn doelgroepen waarop we wegen en die meer dan 
voldoende groot zijn, waarmee de betrouwbaarheid wordt gewaarborgd. 

Hebben panelleden per doelgroep een andere weegfactor? 
Het kijkerspanel kan door nieuwe aan- en afsluitingen, technische problemen,  
vakantie ed. dagelijks enigszins van samenstelling veranderen. Om deze 
schommelingen in het kijkerspanel te compenseren, dient de weegprocedure 
dagelijks te worden uitgevoerd. Elk panellid van drie jaar of ouder heeft hier-
door dagelijks een eigen vaste weegfactor. Per doelgroep kan een respondent 
wel in verhouding anders meetellen. In dit geval gaat het echter om een rela-
tief verschil in aandeel binnen de doelgroep, niet een verschil in weegfactor.
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SKO Light
Deze term hebben we bedacht voor zenders die we niet volledig meten. SKO 
Light zenders worden niet geharmoniseerd zoals dat bij full audit zenders wel 
gebeurt. Oftewel, de uitzendgegevens van de zenders, denk aan programma’s 
en spots, worden niet gekoppeld aan de kijkdata. Van SKO Light zenders zijn 
enkel resultaten inzichtelijk op tijdvakniveau. Hiervan zijn geen kijkcijfers per 
programma of per spot bekend. SKO Light zenders zijn ‘kleinere zenders’ in de 
zin dat deze zich vaak op een specifieke doelgroep richten. Denk bijvoor beeld 
aan Horse & Country TV of OUTtv. Er worden doorlopend nieuwe zenders aan 
de SKO Light meting toegevoegd, vaak op verzoek van zenders zelf. Op het 
moment dat het marktaandeel van een zender groeit naar gemiddeld 1% in 
een jaar, wordt geadviseerd de zender op te nemen in de full audit meting. 

Waarom rapporteert SKO alleen het bereik (en niet de kijkdichtheid of 
marktaandelen) van SKO Light zenders? 
We rapporteren van SKO Light zenders alleen over het cumulatieve bereik 
per week of maand (uitgedrukt in % en in kijkers * 1.000). Voor deze zenders 
zijn alleen resultaten beschikbaar op tijdvakniveau. Dit is een regel omdat 
we alleen resultaten willen rapporteren die wij betrouwbaar achten. Voor het 
cumulatieve bereik over een week kunnen wij hier voor alle SKO Light zenders 
voor in staan.

Bij een marktaandeel van minder dan 1% kan door de zender zelf worden be-
sloten de overstap te maken naar de full audit meting. Vanaf dan kunnen ook 
kijkcijfers op programma- en spotniveau nauwkeurig worden gerapporteerd.  

Waar kan ik SKO Light kijkcijfers raadplegen? 
Op kijkonderzoek.nl zijn de week- en maandcijfers van de SKO Light zenders 
terug te vinden. Voor klanten met een login voor de SKO Klantenportal zijn 
uitgebreide cijfers beschikbaar; cijfers op dagniveau en voor 24 doel groepen. 
Toegang tot dit dashboard is aan te vragen bij SKO. Daarnaast zijn de kijk-
cijfers van SKO Light zenders ook gewoon in de ruwe data beschikbaar.  
Hiermee zijn de gegevens te ontsluiten voor mediaplanning en -evaluatie in 
door SKO gecertificeerde software.
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Zenders in meting
Welke zenders meten we precies? 
Op kijkonderzoek.nl kun je de actuele lijst vinden van de zenders in meting. 
Per jaar vinden er gemiddeld 5 zenderwijzigingen plaats. 

Welke zenders vallen onder de categorie “Overig” zoals gerapporteerd in 
SKO overzichten? 
Hieronder valt een aantal zenders waarop we niet afzonderlijk extern rappor-
teren. Dit zijn onder andere buitenlandse zenders. Samengenomen leveren 
deze zenders genoeg kijktijd op, waardoor we wel inzicht in de totale kijk-
dichtheid en het marktaandeel kunnen geven. Op kijkonderzoek.nl vind je de 
actuele lijst van de zenders die onder ‘overig’ vallen.

Hoe kan ik overig schermgebruik terugvinden in de data? 
Het overig schermgebruik (OS) is in de data terug te vinden onder de namen 
van de apparaten waarmee naar niet-zender gerelateerde content is gekeken. 
We iden tificeren de volgende apparaten: dvdspelers (DVD), videospelers  
(Video), harddiskrecorders (HDR), settopboxen zonder harddisk (STB), set - 
 top bo xen met harddisk (STH), mediaplayers, en smart tv. Daarnaast is er nog 
een categorie overig (OS overig). Voornoemde apparaten en de categorie  
“OS overig” zijn als ‘zenders’ terug te vinden in de data. Hierop mag niet  
extern worden gerapporteerd. 

Full audit 36

Regionaal 14

SKO Light 35

Overig 17

De zenders die we metenWat valt onder de ‘zender’ “Other NL” die 
in de data terug te vinden is? 
Hieronder vallen enkele zenders die niet 
apart in de ruwe data zitten. Het betreft 
hier zenders die weinig kijktijd opleveren 
of zenders waarvoor ooit een testmeting 
is uitgevoerd.
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Online TV & Video (OTV)
Online kijkgedrag is inzichtelijk op basis van censusdata. Deze data komen 
vanuit de players van de verschillende publishers waarmee we samenwerken, 
waarbij bijvoorbeeld streamstarts worden geregistreerd. Op aanvraag kunnen 
we momenteel programmadata beschikbaar stellen.

Wat is de scope van de OTV census meting? 
Op dit moment worden de streams van NPO, RTL, Talpa TV en FOX Sports 
pro gramma’s gemeten. Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst ook 
streams voor andere zenders en andere online publishers worden gemeten en 
gerapporteerd. Momenteel worden er on demand en live streams gemeten. 
Dit zijn streams van programma’s die op TV zijn en/of worden uitgezonden en 
van online programma’s van deze zenders. Ook worden streams van program-
ma’s en fragmenten die nooit op televisie zijn uitgezonden meegenomen in de 
meting. Profielen zijn hierbij niet beschikbaar.

Welke OTV resultaten worden gerapporteerd? 
De SKO OTV-resultaten vormen geen deel van het TV Zendertotaal van het 
Kijkonderzoek (kijkcijfers), maar geven wel een vollediger beeld van de  
populariteit van programma’s en het gedrag van de Nederlandse kijker.  
SKO OTV-cijfers mogen niet bij de reguliere kijkcijfers worden opgeteld;  
het betreft hier twee verschillende grootheden. We rapporteren op (meest)  
ge starte streams online van tv-uitzendingen, tv-gerelateerde programma’s,  
en online only video’s per publisher. We geven daarbij de gemiddelde afspeel-
duur (GA) en gemiddeld aantal actieve streams (GAAS).
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De toekomst

Kijkcijfers spreken anno 2020 nog steeds tot de verbeelding. Er zijn weinig 
onderzoeken die zo in de belangstelling staan. Al leggen we het waar schijnlijk 
wel af tegen de weersverwachtingen en de fileinformatie. Onze website  
wordt nog steeds veelvuldig geraadpleegd en successen als die van de  
Luizen moeder, zowel op televisie als online, zijn dankbaar voer voor  
media journalisten.

We hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het Kijkonder-
zoek. In het meten van het online kijkgedrag en het meten van alle ver schil-
lende apparaten waarmee gekeken kan worden. De uitdagingen voor de  
komende jaren zullen niet minder zijn. Ontwikkelingen als addressable  
televisie staan voor de deur en er zijn nieuwe spelers op de markt die video 
aanbieden waardoor de behoefte aan crossmediale inzichten groeit.

Onze ambitie is om het Kijkonderzoek ook met deze veranderingen om  
te late n gaan. Om adverteerders inzicht te blijven bieden in hoe hun  
advertenties bekeken zijn, om aanbieders te laten weten of hun program-
mering aanslaat en om de overheid te laten weten of zijn mediabeleid 
succesvol is. We zullen dan ook kritisch blijven kijken naar onze meters en 
naar nieuwe manieren van meten, naar de kwaliteit en omvang van ons panel, 
maar ook naar het gebruik van onze data in de markt. Dit alles om te blijven 
bieden waar het Kijkonderzoek voor staat: een betrouwbaar inzicht in het 
kijkgedrag van het Nederlandse publiek. 
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