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INLEIDING
Stichting KijkOnderzoek levert aan gebruikers dagelijks “ruwe data”. Onder ruwe data wordt in dit
verband verstaan: de gevalideerde kijktrajecten op respondent niveau, inclusief bestanden met
weegfactoren, respondentengegevens en uitzendgegevens van programma’s en spots.
SKO geeft richtlijnen uit voor de software om de ruwe data te bewerken.
Per 1 januari 2008 is door SKO het uitgestelde kijken opgenomen in de berekeningen van het
KijkTotaal (voorheen common currency). Het uitgesteld kijkgedrag betreft kijkgedrag naar
programma’s en spots op een ander moment dan waarop deze programma’s werden uitgezonden.
In het KijkTotaal wordt dus per 1-1-2008 het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending plus de
6 opvolgende dagen meegenomen. Om deze verandering te kunnen realiseren werd op 31-12-2007
een nieuwe filestructuur geïntroduceerd. De specificaties van deze file worden beschreven in bijlage
1. Voor de calculatie en rapportage van kijkcijfers zijn verplichte calculatie- en rapportageregels
gedefinieerd.
Het blijft mogelijk om resultaten te berekenen zonder uitgesteld kijken daar in mee te nemen
(rapportagetype: tijdens uitzending). Het wordt ook mogelijk om apart te rapporteren over het
uitgesteld kijkgedrag (rapportagetype: uitgesteld kijken). Hiervoor wordt het gebruik van de set
‘overige calculatieregels’ door SKO verplicht gesteld. Ook het gebruik van de ‘SKO rapportageregels’
wordt verplicht gesteld voor deze nieuwe rapportagetypes. Externe rapportage of publicatie van
resultaten ‘tijdens uitzending’ is niet toegestaan. SKO heeft voor deze nieuwe resultaattypen een
aanvullende set adviesregels ontwikkeld.
In dit rapport worden drie typen regels onderscheiden:


Verplichte calculatieregels



Verplichte rapportageregels



Adviesregels
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Verplichte calculatieregels:

•

Een deel van deze richtlijnen is vervat in SKO standaard calculatieregels voor het KijkTotaal

die door iedere gebruiker moeten worden nageleefd. Dit is om te voorkomen dat er verschillende
resultaten in de markt worden gebruikt. De strekking van de door SKO geformuleerde richtlijnen is
dat de calculatie van verschillende resultaattypen, door ongeacht welke partij, op identieke wijze
plaatsvindt.
•

Voor de nieuwe rapportagetypen ‘tijdens uitzending’ en ‘uitgesteld kijken’ heeft SKO een

aparte set calculatieregels die ook door iedere gebruiker moet worden nageleefd.
Verplichte rapportageregels:

•

Naast calculatieregels, worden door SKO rapportageregels opgesteld. Iedere gebruiker van

de ruwe of geaggregeerde data dient bij de publicatie/rapportage van resultaten deze regels in acht
te nemen.
•

Tussentijdse rapportage of publicatie van resultaten over het KijkTotaal worden niet

toegestaan, met de uitzondering van de ‘Uitzenddag’ resultaten (KDU). Deze resultaten betreffen
kijkcijfers op de dag van uitzending, d.w.z. kijkcijfers tijdens de uitzending en het uitgesteld kijken
op dag 0. Hierbij dient altijd vermeld te worden dat het tijdelijke cijfers betreft.
Adviesregels:

•

Naast verplichte calculatie- en rapportageregels zijn in SKO verband adviesregels

ontwikkeld die minder centrale resultaattypen omschrijven en tot nog meer overeenkomst op de
markt moeten leiden.
De nieuwe rapportagetypen
De wijzigingen per 1 januari 2008 maken het mogelijk om, naast het berekenen van resultaten voor
het KijkTotaal, ook over het kijkgedrag ‘tijdens uitzending’ en over het ‘uitgesteld kijkgedrag’ te
rapporteren.
In het KijkTotaal wordt vanaf 1-1-2008 het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending, plus 6
opvolgende dagen meegenomen. Dat betekent dat de kijkcijfers van een bepaalde dag (dag 0), pas
na dag 6 definitief worden. Bij ‘uitzenddag’ resultaten (KDU) wordt alleen het uitgesteld kijkgedrag
op de dag van uitzending meegenomen.
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FIGUUR 1.1. TIMING DATALEVERING

Het kijkgedrag ‘tijdens uitzending’ betreft in wezen het kijkgedrag zoals tot 31-12-2007 door SKO als
KijkTotaal werd gerapporteerd; kijkgedrag op het moment van uitzending. Dit kijkgedrag is af te
leiden uit de kijktrajecten in de file VWGwwwwd.DAT (zonder UGK dus).
Het uitgesteld kijkgedrag betreft kijkgedrag naar programma’s en spots op een ander moment dan
dat waarop deze programma’s of spots werden uitgezonden. In de data zoals ze door SKO ter
beschikking worden gesteld, is de periode gelimiteerd tot de dag van uitzending en de zes
opvolgende dagen. Dit kijkgedrag is af te leiden uit de kijktrajecten in de file UGKwwwwd.DAT
Het uitgesteld kijkgedrag dat zeven dagen na de dag van uitzending of later gebeurt wordt
gerapporteerd als ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’.
Figuur 1.2. laat een voorbeeld zien van hoe de kijktrajecten van een dagfile worden gebruikt om
kijkcijfers te rapporteren.
FIGUUR 1.2. VOORBEELD RAPPORTAGE KIJKTRAJECTEN.
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Tabel 1.1 laat de mogelijke rapportagetypes zien en hun verhouding met de door SKO opgestelde
regels.
TABEL 1.1. RAPPORTAGETYPEN EN SKO REGELS

Rapportagetype:

KijkTotaal

Tijdens uitzending

Uitgesteld kijken

Welk kijkgedrag wordt

Kijken tijdens het moment

Kijken tijdens het moment

Kijken

gemeten?

van uitzending (dag 0)

van uitzending (dag 0)

moment

Kijken
moment

op

een

dan

dat

op

een

dan

dat

ander
van

ander

uitzending op de dag zelf

van

(dag 0) of tijdens de zes

uitzending op de dag zelf

volgende dagen.

(dag 0) of tijdens de zes
volgende dagen.
Welke

file

wordt

VWGwwwwd.DAT

gebruikt?

UGKwwwwd.DAT

Calculatie

Zie hoofdstuk 1

Rapportage

Zie hoofdstuk 3

VWGwwwwd.DAT

UGKwwwwd.DAT

Zie hoofdstuk 2

Zie hoofdstuk 2

Alleen interne rapportages
toegestaan

Zie hoofdstuk 3

Zie hoofdstuk 3
Advies

Zie hoofdstuk 4.1

Zie hoofdstuk 4.2

Zie hoofdstuk 4.3

De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel
gaat. SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en
resultaattypen in de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
Uitzenddag resultaten dienen altijd o.b.v. de SKO regels voor het KijkTotaal te worden berekend. Bij
dit rapportagetype wordt alleen het kijken op een ander moment dan dat van uitzending op de dag
zelf (dag 0) meegenomen.
Een toelichting van deze terminologie vindt u in het hoofdstuk ‘Definities’ (zie bijlage §1).
Het naleven van de door SKO geformuleerde richtlijnen maakt het mogelijk dat de calculatie en
rapportage van resultaten door ongeacht welke partij, op een identieke manier plaatsvindt. Voor de
centrale resultaattypen en voor de rapportage van de door de markt geaccordeerde KijkTotaal is
dat duidelijk zeer belangrijk. Voor minder centrale

resultaattypen heeft SKO adviesregels

geformuleerd om tot nog meer overeenkomst in de markt te komen.
Tabel 1.2 laat zien welke calculatie en adviesregels van toepassing zijn voor het berekenen van de
diverse resultaattypen bij verschillende rapportagetypen. Zoals dat ook in tabel 1.1 is gedaan, wordt
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bij een verplicht karakter van de regel deze in het zwart aangeduid. Resultaattypen in de
verschillende soort rapportages waarover SKO een advies geeft, worden in het grijs ingevuld.
TABEL 1.2. RAPPORTAGETYPEN EN RESULTAATTYPEN

Rapportagetype:

Kijk

Tijdens uitzending

Uitgesteld kijken

Totaal
Calculatie
Kijkdichtheid

√

√

√

Marktaandeel

√

√

√

Bereik

√

√

√

Kijktijd

√

√

√

Resultaten voor meerdere uitzendingen

√

√

√

Steekproeven

√

√

√

Overige calculatieregels

√

√

√

Rapportage
Interne rapportage van alle resultaattypen

√

√

√

√

Niet toegestaan

√

Profiel

√

√

√

Toplijst

√

√

√

Blokfactor

X

√

X

Fractie

√

√

√

Inheritance

X

√

X

Persistentie

X

√

X

Overlap/ Duplication

√

√

√

Bereik van zendercombinatie

√

√

√

Selectiviteitsindex

√

√

√

Kijktijd/ Uitzendtijd

√

√

√

Populatieaantallen

√

√

√

nvt

√

√

√

√

√

Uitstelduur

nvt

nvt

√

Absoluut uitgesteld kijken

nvt

nvt

√

Aandeel uitgesteld kijken

nvt

nvt

√

Relatief aandeel uitgesteld kijken

nvt

nvt

√

Externe rapportage of publicatie van alle
resultaattypen

Advies

Samen kijken
Bereik billboards

Binnen de set rapportageregels zijn er geen richtlijnen voor de diverse resultaattypen apart
gedefinieerd, oftewel, bij de rapportage van alle resultaten dienen de rapportageregels in acht te
worden genomen.
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De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel
gaat. SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en
resultaattypen in de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
Uitzenddag resultaten dienen altijd o.b.v. de SKO regels voor het KijkTotaal te worden berekend. Bij
dit rapportagetype wordt alleen het kijken op een ander moment dan dat van uitzending op de dag
zelf (dag 0) meegenomen.
√ = voor dit resultaattype in het betreffende rapportagetype is er een regel door SKO opgesteld
X = SKO raadt het gebruik van dit resultaattype af voor het betreffende rapportagetype.
Voor de eenduidigheid van de cijfers, verplicht SKO altijd precies te vermelden wat er gerapporteerd
wordt en waarop de uitkomsten gebaseerd zijn.
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HOOFDSTUK 1

VERPLICHTE
CALCULATIEREGELS
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1

VERPLICHTE CALCULATIEREGELS

In het KijkTotaal wordt vanaf 1-1-2008 het uitgesteld kijkgedrag op de dag van uitzending, plus 6
opvolgende dagen meegenomen. Dat betekent dat de kijkcijfers van een bepaalde dag (dag 0), pas
na dag 6 definitief worden.

LET OP: Kijkcijfers ZIJN DEFINITIEF 7 DAGEN NA UITZENDING
Uitzending:

op 1-1-2008

Rapportage Tijdens Uitzending

op 2-1-2008

Tussentijdse rapportage Uitzenddag:

op 2-1-2008

KijkTotaal:

op 8-1-2008

Nieuwe kijktrajecten

Bij het berekenen van alle resultaten uit het KijkTotaal dient gebruik gemaakt te worden van de
kijktrajecten uit de UGK-file. In de UGK file vindt u de variabelen ‘uitzendmoment’ en ‘kijkmoment’
voor elk uitgesteld kijktraject.
Bij alle standaard resultaattypen dient het uitgestelde kijkgedrag toegekend te worden aan het
moment van de oorspronkelijke uitzending. Deze toekenning dient te gebeuren VOOR dat er
gecalculeerd kan worden. Door deze kijktrajecten eerst toe te kennen aan het uitzendmoment is
probleemloos gebruik te maken van de calculatiewijze die tot 1 januari 2008 werd gebruikt, om tot
resultaten te komen. Één opmerking dient daarbij te worden gemaakt. Omdat kijktrajecten in een
later stadium aan het uitzendmoment worden toegekend, kan het voorkomen dat er voor 1
respondent dubbele kijktrajecten voorkomen voor 1 moment. Theoretisch kan daardoor de
kijkdichtheid boven de 100% uitkomen binnen selecte doelgroepen.
Enige uitzondering op het toekennen van kijktrajecten aan het uitzendmoment, vormt het
berekenen van het bereik en de contacten van een campagne. Hier wordt elk uitgestelde
contactmoment als een aparte contactkans behandeld. Dit wordt verder toegelicht in de bijlage
over het kansenmodel.
Zender Video, DVD en HD

Met de introductie van UGK-files in het kijkonderzoek vond ook een belangrijke wijziging plaats in
de VWG-files. Dit vanwege het volgende: de trajecten die in de VWG-file de zendercode Video, DVD of
HD hebben, kunnen uitgesteld kijken betreffen. Om te voorkomen dat ze in het KijkTotaal tot
dubbeltellingen leiden, zijn kijktrajecten (DVD/HD of Video) die Uitgesteld Kijken betreffen, in de
VWG-file voorzien van een markering (zie verder bijlage §1 Definities).
Kijken via Settopbox
Het kijken naar on-demand content via de settopbox (bijvoorbeeld naar uitzending gemist)
wordt ook gemeten als uitgesteld televisiekijken.
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1. 1

KIJKDICHTHEID

1.1.1

PROGRAMMA

De kijkdichtheid (kdh) van een programma is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers
per seconde dat naar dit programma heeft gekeken. De respondenten in de steekproef worden
daarbij gewogen met een gewicht bepaald door de mate waarin ze voorkomen in de totale populatie
van kijkers in Nederland.
R

k dhi 

w

r

p r ,i

r 1
R

w

 100 %
r

r 1

k dhi :

kijkdichtheid voor programma i

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht van respondent r

p r ,i :

kijkkans van respondent r voor programma i

Waarbij de kijkkans wordt gegeven door
p r ,i 

K r ,i
duur i

K r ,i :

kijkduur van respondent r voor programma i

duur i : duur van programma i

Hierbij wordt de minuut waarin een programma begint en eindigt, afgekapt op hele minuten.
Wanneer een programma X bijvoorbeeld begint om 18.00.40 uur en eindigt om 18.15.50 uur, dan
wordt de kijkdichtheid van programma X berekend door het gemiddelde percentage kijkers per
seconde te berekenen van 18.00.00 uur tot en met 18.14.59 uur.
Als een programma binnen één minuut valt en dus de begintijd gelijk is aan de eindtijd, dan wordt
automatisch de eindtijd één minuut verder gezet door Nielsen.
Er worden verschillende typen programma’s onderscheiden:
1 = Programma
2 = Promo
3 = Billboard
4 = PB51
5 = Reclame
6 = Storing
7 = Teleshopping
8 = Station Id
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Aangezien billboards, promo’s, reclameblokken en station ID vaak op een programma volgen, kan
er sprake zijn van programmaoverlap, d.w.z. verschillende programma typen kunnen dezelfde
begin- en/of eindminuut hebben.
Voor programmatypes 2 tot en met 5 en 8 zie ook Adviesregels (§4.1.3)
1.1.2

TIJDVAK

De kijkdichtheid van een tijdvak is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers per seconde
dat naar deze zender(s) in dit tijdvak heeft gekeken. Hierbij wordt de minuut waarin het tijdvak
begint en eindigt, afgekapt op hele minuten.
R

k dht 

w

r

p r ,t

r 1
R

w

 100 %
r

r 1

k dht :

kijkdichtheid voor tijdvak t

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht van respondent r

p r ,t :

kijkkans van respondent r voor tijdvak t

Gemiddelden per tijdvak, over meerdere dagen dienen als volgt te worden berekend: dagelijks
wordt voor de betreffende doelgroep een bestand gecalculeerd met de kijkdichtheid per zender, per
minuut, afgerond op zes decimalen nauwkeurig. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de
gemiddelden over meerdere dagen te calculeren, afgerond op het gewenste aantal decimalen.
D

 k dh

t ,d

k dht 

d 1

D

k dht :

gemiddelde kijkdichtheid voor tijdvak t over meerdere dagen

D:

aantal dagen waarover het gemiddelde wordt berekend

k dht ,d : kijkdichtheid voort tijdvak t op dag d

Alle perioden worden op basis van alle afzonderlijke dagen gecalculeerd. In een kwartaalmiddeling
telt bijvoorbeeld de maand januari daardoor iets zwaarder mee dan de maand februari.
1.1.3

TOTAALZENDERS

De kijkdichtheid totaalzenders is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers per seconde
dat een programma of tijdvak heeft bekeken.
Z

k dhZ ,t 

 k dh

z ,t

z 1

k dhZ ,t : kijkdichtheid totaalzend ers voor tijdvak t
k dhz ,t : kijkdichtheid voor zender z in tijdvak t
Z:

totaal aantal zenders
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1.1.4

SPOTS

De kijkdichtheid van een spot is gedefinieerd als het gemiddelde percentage kijkers per seconde dat
naar de zender waarop de spot werd uitgezonden keek in de minuut waarin de spot begon.
R

k dhs 

w

r

p r ,s

r 1
R

w

 100 %
r

r 1

k dhs :

kijkdichtheid voor spot s

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht van respondent r

p r ,s :

kijkkans van respondent r voor de beginminuu t van spot s

Wanneer een spot van 30 seconden bijvoorbeeld begint om 20.25.40 uur en eindigt om 20.26.10 uur,
dan wordt de kijkdichtheid van de spot berekend door het gemiddelde percentage kijkers per
seconde te berekenen voor de minuut van 20.25.00 uur tot en met 20.25.59 uur.
1.1.5

RECLAMEBLOKKEN

Een reclameblok begint normaliter met een jingle. Het reclameblok begint dus niet
noodzakelijkerwijze in dezelfde minuut als de eerste spot. Het einde van een reclameblok kan
eveneens afwijken van het einde van de laatste spot.
Reclameblokken dienen daarom altijd als eigen programma’s beschouwd te worden, welke
kijkdichtheid niet op basis van de spotkijkdichtheden berekend kan worden.
1.2
MARKTAANDEEL
Het marktaandeel is gedefinieerd als het percentage kijkers naar een uitzending of tijdvak,

gebaseerd op het totale kijkerspubliek. Het marktaandeel wordt berekend door de kijkdichtheid van
een programma of tijdvak door de kijkdichtheid totaalzenders in het betreffende programma c.q.
tijdvak te delen.
mark taande el z ,t 

k dhz ,t
k dhZ ,t

mark taande el z , j : marktaande el voor zender z in tijdvak t
k dhz ,t : kijkdichtheid voor zender z in tijdvak t
k dhZ ,t : kijkdichtheid totaalzend ers gedurende tijdvak t

1.3

BEREIK

1.3.1

PROGRAMMABEREIK

Het programmabereik is gedefinieerd als het percentage kijkers dat minimaal één keer voor een
bepaalde tijd naar één programma van een reeks programma’s heeft gekeken. Een eenmalig
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programma wordt daarbij als een speciaal geval van een reeks programma’s beschouwd. Met
programma wordt hier het programmatype ‘programma’ bedoeld (zie § 1.1.1).
Per 01-01-2017 geldt geen ondergrens voor het programmabereik. Er kan dus vrij bepaald
worden of iemand naar één of meerdere programma’s moet hebben gekeken om in het
programmabereik te tellen, hoe lang hij ernaar moet hebben gekeken, en of dit aaneengesloten
geweest moet zijn of niet. Hoe lang iemand naar één of meerdere programma’s moet hebben
gekeken kan óf in minuten óf als percentage worden opgegeven.
In de rapportage dienen alle voorwaarden die tot het specifieke gerapporteerde programmabereik
leiden te worden vermeld.
R

bereik I 

w d
r

r 1

R

w

r ,I

 100%

r

r 1

1
d r ,I  
0

jr ,I  J
jr ,I  J

I:

reeks van programma' s

d r ,I :

' dummy' die aangeeft of respondent volgens specifieke definitie in het programmab ereik valt

J:

criterium voor het specifieke programmab ereik

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht va n respondent r

jr ,I :

volgens de specifieke voorwaard en gecalculee rd persoonlij k criterium van respondent r voor
programmar eeks I

1.3.2

ZENDERBEREIK

Het zenderbereik is gedefinieerd als het percentage kijkers dat, in een reeks tijdvakken, minimaal
één keer voor een bepaalde tijd (duur) naar een bepaalde zender heeft gekeken. Een enkel tijdvak
wordt daarbij als een speciaal geval van een reeks tijdvakken beschouwd.
Per 01-01-2017 geldt geen ondergrens voor het zenderbereik. Er kan dus vrij bepaald worden of
iemand naar één of meerdere tijdvakken moet hebben gekeken om in het specifieke zenderbereik
te tellen, hoe lang hij ernaar moet hebben gekeken, en of dit aaneengesloten geweest moet zijn of
niet.
In de rapportage dienen alle voorwaarden, die tot het specifieke gerapporteerde zenderbereik
leiden, te worden vermeld.
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R

bereik z ,T 

w d
r

r , z ,T

r 1

R

w

 100%

r

r 1

K r,z,T  X

1
d r , z ,T  
0

K r,z,T  X

T:

reeks tijdvakke n

bereik z ,T :

zenderbere ik voor zender z gedurende de reeks T van tijdv akken

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht va n respondent r

K r , z ,t :

volgens de specifieke voorwaard en gecalculee rd persoonlij k criterium van respondent r
op zender z binnen de tijdvakke n T

X:
1.3.3

criterium voor het specifieke zenderbere ik
SPOTBEREIK

De berekening van het spotbereik dient volgens het kijkkansmodel uitgevoerd te worden (zie bijlage
2).
Door uitgesteld kijken kan men meer dan één keer naar dezelfde uitzending van een spot kijken.
Theoretisch kan de kijkkans boven de 1 komen. Om dit te voorkomen wordt herhaaldelijk kijken
naar dezelfde uitzending van een spot in het kijkkansmodel als een nieuwe kijkkans behandeld.

1.4
KIJKTIJD
De kijktijd is gedefinieerd als de gemiddelde tijd die kijkers naar een programma of binnen een

tijdvak naar een zender hebben gekeken, uitgedrukt in minuten.
R

k tt 

w

r K r ,t

r 1
R

w

r

r 1

k tt :

kijktijd in tijdvak t

R:

aantal respondent en in de steekproef

wr :

gewicht van respondent r

K r ,t :

kijkduur van respondent r in tijdvak t

Als er gerapporteerd wordt over kijktijd per tijdvak, dan dient dit gebaseerd te zijn op de
kijktrajecten uit de ruwe data.
In die gevallen dat een tijdvak niet volstaat, bv. om de kijktijd naar een bepaald programmagenre te
berekenen, moet gerapporteerd worden op basis van de opgetelde duur van programma’s en/of
spots. Hierbij kan het probleem ontstaan dat minuten dubbel geteld worden (zie ook § 1.1.1). In dat
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geval dient in de rapportage vermeld te worden dat er sprake kan zijn van minuutoverlap (zie ook §
3.9).

1.5

RESULTATEN VOOR MEERDERE UITZENDINGEN

1.5.1

CUMULATIEVE KIJKDICHTHEID

De cumulatieve kijkdichtheid is gedefinieerd als kijkdichtheid, gesommeerd over meerdere
uitzendingen.
n

ck dh 

 k dh

i

i 1

ck dh :

cumulatiev e kijkdichtheid voor de n programma' s

n:

aantal programma' s

k dhi :

kijkdichtheid voor programma i

De cumulatieve kijkdichtheid van spots levert het aantal GRP’s op, omdat voor spots één GRP
gedefinieerd is als 1% kdh.
1.5.2

CONTACTFREQUENTIEVERDELING

De contactfrequentieverdeling is gedefinieerd als verdeling van de contacten op basis van bereik,
uitgedrukt in een percentage personen per aantal contacten.
R

 w f ( c,K )
r r

f ( c,K ) 

r 1

R

w

 100 %

voor c  0,1,...,K

r

r 1

f ( c,K ) :

percentage personen dat c contacten had op basis van K uitzending en

wr :

gewicht van respondent r

fr ( c , K ) :

kans dat respondent r c contacten had op basis van K uitzending en

Waarbij fr (c,K) wordt gegeven door de recursieve relatie
f r ( c , k )  f r ( c  1, k  1)  p r ,k  f r ( c , k  1)  (1  p r ,k )
fr ( c , k ) :

kans dat respondent r c contacten had na k uitzending en

p r ,k :

' contact' kans van respondent r voor uitzending k

met startwaarden
f r ( 1,1)  p r ,1
f r ( 0,1)  1  p r ,1

De contactfrequentieverdeling kan voor programma’s en spots berekend worden. Belangrijk hierbij
is de definitie van de contactkans in bovenstaande formule, die aan moet sluiten bij het betreffende
bereiksmodel. In het geval van spots (kansmodel) is de contactkans gedefinieerd als de kijkkans
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(bijlage 1). In het geval van programma’s is de contactkans 0 (niet bereik) of 1 (wel bereik)
overeenkomstig de definitie van het programmabereik (§ 1.3.1).
1.5.3

CUMULATIEVE CONTACTFREQUENTIEVERDELING

De cumulatieve contactfrequentieverdeling is gedefinieerd als de verdeling van de contacten op
basis van bereik, uitgedrukt in een percentage personen per aantal contacten. Dit gegeven wordt
berekend aan de hand van een normale frequentieverdeling door resultaten te sommeren. De groep
1+ wordt samengesteld uit de groepen 1-1, 2-2, n-n.
Een formule voor het percentage personen dat tussen de c en C uitzendingen heeft gezien is:
C

f ( c ,C , K ) 

 f (i , K )
i c

f ( c ,C , K ) :

percentage personen dat tussen de c en C uitzending en heeft gezien

f ( i ,K ) :

percentage personen dat i uitzending en heeft gezien

Door in bovenstaande formule C = K te kiezen wordt het c+ bereik berekend:
K

f ( c , K ) 

 f (i , K )
i c

f ( c , K ) :

percentage personen dat minimaal c uitzending en heeft gezien

f ( i ,K ) :

percentage personen dat i uitzending en heeft gezien

1.5.4

CUMULATIEF BEREIK

Het cumulatief bereik is gedefinieerd als het percentage personen dat, na uitzending van een reeks
uitzendingen, is bereikt. Dit is gelijk aan de cumulatieve contactfrequentieverdeling voor de groep
1+. Met onderstaande formule is deze echter eenvoudiger te berekenen:
N

R

cb 



w r  (1 

r 1

 (1  p
k 1

R

w

r ,k

))
 100 %

r

r 1

cb :

percentage personen dat na een reeks van N uitzending en is bereikt

wr :

gewicht van respondent r

p r ,k :

' contact' kans van respondent r voor uitzending k

De formule is algemeen geldig mits de gebruikte definitie van de contactkans aansluit bij het
betreffende bereiksmodel (zie ook § 1.3).
1.5.5

GEMIDDELDE CONTACTFREQUENTIE

De gemiddelde contactfrequentie (gcf) is gedefinieerd als het gemiddelde aantal uitzendingen
(contacten) dat de ‘bereikten’ heeft bereikt.
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K

c 

 c  f ( c,K )
c 1
K

 f ( c,K )
c 1

c:

gemiddeld aantal contacten van de respondent en die minimaal één contact hadden

f ( c , K ) : percentage personen dat c contacten had na K uitzending en

Bovenstaande formulering is te gebruiken voor zowel programma’s als spots. De gemiddelde
contactfrequentie van spots is ook op een tweede manier te berekenen omdat de contactfrequentie
wordt berekend op basis van het kansmodel (bijlage 2 van deze calculatieregels). De gelijkwaardigheid van deze twee manieren wordt in de bijlage 2 besproken.
K

c 



K

c  f ( c,K )

c 1
K

 f ( c,K )
c 1

c:

 k dh

i



i 1
K

 f ( c,K )
c 1

gemiddeld aantal contacten van de respondent en die minimaal één contact hadden

f ( c , K ) : percentage personen dat c contacten had na K uitzending en
k dhi :

kijkdichtheid voor uitzending i

De kijkdichtheden in de formule moeten worden berekend op basis van de periodesteekproef indien
de uitzendingen meer dan één dag beslaan. Dit in tegenstelling tot de gerapporteerde
kijkdichtheden voor de afzonderlijke uitzendingen: deze worden op basis van de dagsteekproef voor
de betreffende uitzending berekend.
De noemer in beide bovenstaande formules is het cumulatief of 1+ bereik.
1.5.6

AANGEPASTE GEMIDDELDE CONTACTFREQUENTIE

Naast de gemiddelde contactfrequentie die gebaseerd is op een periodesteekproef is het voor
commercials toegestaan een aangepaste gemiddelde contactfrequentie (gcf) te berekenen. Net als
de gemiddelde contactfrequentie geeft de aangepaste gemiddelde contactfrequentie aan hoe vaak
iemand gemiddeld is bereikt door een commercial. De aangepaste gemiddelde contactfrequentie
wordt berekend door de op basis van de dagsteekproeven berekende kijkdichtheden te delen door
het 1+ bereik uit de contactfrequentieverdeling.
Voor het bijzondere geval dat de uitzendingen van een commercial maar één dag beslaan, is de
aangepaste gemiddelde contactfrequentie gelijk aan de gemiddelde contactfrequentie.
Indien er gebruik gemaakt wordt van de aangepaste gemiddelde contactfrequentie dient dit
expliciet vermeld te worden.
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1.6

STEEKPROEVEN

1.6.1

DAGSTEEKPROEVEN

Dagsteekproeven worden gebruikt voor alle resultaten die op één dag betrekking hebben en voor
gemiddelden over meerdere dagen.
Een dagsteekproef omvat alle panelleden van huishoudens waarmee op de betreffende dag
succesvol contact is gelegd, oftewel iedereen wiens gegevens in de demografische
bestanden van de ruwe data staan.
Uitgesteld kijkgedrag wordt alleen berekend voor personen in de steekproef van de dag
van uitzending. Uitgesteld kijkgedrag van personen die op de dag van uitzending niet tot
de steekproef van het panel behoren wordt gerapporteerd als ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’.
1.6.2

PERIODESTEEKPROEVEN

Periodesteekproeven worden gebruikt voor alle resultaten die op meer dan één dag betrekking
hebben (behalve voor gemiddelden over meerdere dagen en de aangepaste gemiddelde contactfrequentie).
De periode van periodesteekproeven loopt altijd over één of meerdere hele weken, die op maandag
beginnen en op zondag eindigen. Om de steekproef te bepalen, dient eerst vastgelegd te worden in
welke week de oudste en de jongste uitzending hebben plaatsgevonden. De periode wordt begrensd
door de maandag van de oudste week en de zondag van de jongste week en heeft betrekking op alle
dagen van deze periode.
Voor het meenemen van panelleden in periodesteekproeven gelden twee criteria gebaseerd op de
aanwezigheid van elk individueel panellid in de demografische bestanden van de ruwe data (zie
tabel in bijlage § 3):


In de tabel staat het maximale aantal dagen vermeld dat van één bepaalde weekdag mag
worden gemist.



Bovendien staat in de tabel het maximale totale aantal dagen dat mag worden gemist.

In het bijzondere geval dat de jongste week nog niet volledig is, wordt de respons van elke persoon
op de ontbrekende dagen beschouwd als zijnde geslaagd.
Vanwege de betrouwbaarheid mogen geen steekproeven langer dan 5 kwartalen gebruikt worden.
Voor elke uitzending wordt uitgesteld kijkgedrag alleen berekend voor personen in de steekproef
van de dag van uitzending. Uitgesteld kijkgedrag van personen die op de dag van uitzending niet tot
de steekproef van het panel behoren wordt als ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’ gerapporteerd.
1.6.3

WEEGFACTOR

De weegfactor van elke respondent uit de periodesteekproef wordt berekend door middeling van
de daggewichten van de respondent. Als deler geldt het totaal aantal dagen van de
periodesteekproef. Hierbij gaat het dus niet alleen om de dagen waarop de betreffende
uitzendingen vallen.

Pagina 21 van 75

De gemiddelde weegfactor wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor om te corrigeren voor
het wegvallen van respondenten in de periodesteekproef (zodat de som van de gewichten gelijk
blijft aan de totale populatie (projectie)). De correctiefactor is gelijk aan de som van de
daggewichten van alle respondenten, ook de uiteindelijk niet geselecteerde respondenten, voor de
betreffende dag en van alle dagen in de periodesteekproef, gedeeld door de som van de gewichten
van alle geselecteerde respondenten in de periodesteekproef.
 D


w r   d 1
 D

 d 1

w r ,d 
D 
r 1

Nd
w r ,d 

D 
r 1
Rd




D



w r ,d

d 1

D

 D


  d 1
 D

 d 1


w r ,d 

r 1

Nd

w r ,d 

r 1

Rd

D



w



D

r ,d

d 1

wr :

Periode weegfacto r voor respondent r

w r ,d :

Weegfactor voor respondent r op dag d

D:

Aantal dagen in de periodeste ekproef

R:

Totaal aantal respondent en in de dagsteekpr oef

N:

Aantal respondent en meegenomen in de periodeste ekproef

In het geval dat de jongste week van de periodesteekproef nog niet volledig is, wordt de middeling
van gewichten uitgevoerd tot en met de laatst gerealiseerde dag (en niet de zondag van de jongste
week).
1.6.4

DOELGROEP SELECTIE

Op basis van de demografische gegevens van de respondenten in de ruwe data kunnen doelgroepen
worden gedefinieerd. De waarden voor de demografische kenmerken uit de basisondervraging
kunnen tweemaal per jaar (op de maandag van week 1 en op de maandag van week 27) voor alle
respondenten ververst worden. Nieuwe achtergrondvariabelen kunnen, indien van toepassing, ook
op deze momenten worden toegevoegd.
De waarden van de kenmerken uit de productondervraging kunnen gedurende het jaar worden
geüpdatet. Ook de waarden van de variabelen met het kenmerk ‘actueel’ kunnen dagelijks wijzigen.
De waarden voor de demografische kenmerken in de basis- en productondervraging van nieuwe
respondenten worden vastgesteld gedurende het jaar.
1.6.4.1 DOELGROEPSELECTIE BIJ DAG- OF GEMIDDELDE RESULTATEN

Voor de selectie van een doelgroep in een dagsteekproef is het dus van belang om de demofile te
gebruiken van die specifieke dag waarover berekeningen worden uitgevoerd. Of in het geval van
gemiddelde resultaten over meerdere dagen, van die specifieke dagen.
1.6.4.2 DOELGROEPSELECTIE BIJ PERIODESTEEKPROEVEN (TOE TE PASSEN BIJ
BEREIKSCALCULATIES)

Voor periodesteekproeven worden de waarden van de demografische kenmerken gebruikt van die
dag waarop de 80% van de periode, campagne of uitzendingen wordt overschreden.
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Er worden voor de doelgroep selectie dus die demografische gegevens gebruikt van de dag waarop
de uitzending plaatsvond, die de 80% van de uitzendingen, inschakelingen of dagen in periode deed
overschrijden.
Bijvoorbeeld: indien een schema uit 7 uitzendingen bestaat in een periode van 2 weken, dan wordt
de dag genomen die de 80% van de uitzendingen deed overschrijden. In dit voorbeeld is dit dag 11.
Voorbeeld:
7 uitzendingen in periode van 2 weken
dag

Uitzending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

%
1

14%

2

29%

3

43%

4

57%

5

71%

6

86%

7

100%

DEMO FILE

Voor het vaststellen van periodesteekproeven verwijzen wij naar regel 1.6.2. Indien een respondent
wel in de periodesteekproef valt maar niet aanwezig is in de demographic file van deze dag, dient te
worden gezocht naar de kenmerken voor die specifieke respondent in de demographic file van de
vorige dag (dag-1, dag-2,…).
Bijvoorbeeld: indien een schema uit 7 uitzendingen bestaat in een periode van 2 weken, dan wordt
de dag genomen die de 80% van de uitzendingen deed overschrijden. Indien de respondent niet
aanwezig is in de demographic file van deze dag (dag 11), dan wordt voor die respondent de
demographic file van de vorige dag (dag 10) gebruikt.

Voorbeeld:
7 uitzendingen in periode van 2 weken
dag

Uitzending
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

%
1

14%

2

29%

3

43%

4

57%

5

71%

6

DEMO FILE
86% Respondent niet aanwezig in demo file

7

100%
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1.7

OVERIGE CALCULATIEREGELS

1.7.1

SAMENNEMEN PROGRAMMADELEN

Als een programmadeel met een voorafgaand programmadeel samengenomen moet worden, is er
in het programmabestand van Nielsen de variabele follows aangemaakt die het sequence-nummer
van het betreffende voorafgaande programmadeel bevat.
De variabele follows wordt door Nielsen aangemaakt, als de volgende criteria gelden:


De programmasegmenten behoren tot een element geclassificeerd als programma (geen
reclameblok of PB51).



De

programmasegmenten worden alleen onderbroken door een reclameblok,

nieuwsuitzending, storing, weerbericht, billboard, promo, station Id of teletekstbeelden.


De programmasegmenten zijn op dezelfde dag uitgezonden.



Ze hebben identieke titels.

Er is een aantal vaste uitzonderingen van programma’s die ondanks deze regels niet samengenomen worden (zie bijlage 4).
Resultaten van onderbroken programma’s kunnen worden gemiddeld door de programmadelen
samen te nemen door middel van een gewogen middeling op basis van de lengte van de betreffende
programmadelen in minuten.
O

resultaat i 

 duur

i ,o

resultaat i ,o

o 1

 100 %

O

 duur

i ,o

o 1

resultaat i :

resultaat (bijvoorbe eld kijkdichtheid) voor programma i

O:

aantal programma - onderdelen

resultaat i ,o :

resultaat voor programma - onderdeel o van programma i

duur i ,o :

duur van programma - onderdeel o van programma i

1.7.2

KIJKGEDRAG BIJ ANDEREN THUIS

Als proxy voor het niet geregistreerd kijkgedrag van de panelleden bij iemand anders thuis dient het
kijkgedrag van gasten in de panelhuishoudens. Dit gastenkijkgedrag wordt aan de panelleden
toegekend. Om onderscheid tussen het kijkgedrag thuis en het kijkgedrag bij anderen thuis mogelijk
te maken, wordt door middel van de locatiecode per kijktraject aangegeven of het eigen kijkgedrag
is (alle normale televisietoestellen) of gedoneerd kijkgedrag van een gast (het virtuele gasttelevisietoestel).
Alle resultaten dienen inclusief kijkgedrag bij anderen thuis (totaalkijkgedrag) berekend te worden.
Vanaf maandag week 27 2008 is het uitgesteld kijken bij gastkijktrajecten ingevoerd. In de ruwe data
die sinds deze dag zijn uitgeleverd, is het daarom toegestaan dat er UGK gastkijktrajecten zijn
toegevoegd.
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Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat een goede inschatting van het
kijkgedrag bij anderen thuis alleen op geaggregeerd niveau mogelijk is. Analyses op individueel
niveau (zoals schakelanalyses en analyses naar sociaal kijkgedrag) kunnen alleen voor het
basiskijkgedrag en niet voor het totaalkijkgedrag uitgevoerd worden.
In paragraaf 3 is verder geregeld wanneer welke resultaten gerapporteerd mogen worden.
1.7.3

AFRONDING

Alle calculaties vinden plaats zonder afronding.
Indien resultaattypen tussentijds worden vastgelegd, wordt afgerond op 6 decimalen. Hierdoor is
het aantal mogelijke afwijkingen t.o.v. de referentie verwaarloosbaar.
Bij de uiteindelijke rapportering moet op één (1) cijfer achter de komma afgerond worden.
Gewichten worden altijd afgerond op één (1) decimaal.
1.7.4 POPULATIEGROOTTE
De populatiegrootte van de 53 commerciële doelgroepen wordt jaarlijks op de maandag
van week 1 door SKO gerapporteerd. Deze zijn gebaseerd op de meest recente cijfers
van de MOA Gouden Standaard.
1.7.5

OVERGANG VAN PERCENTAGES NAAR ABSOLUTE AANTALLEN

Voor de berekening van absolute aantallen uit percentages (bijvoorbeeld kijkdichtheid, bereik)
dienen voor de 53 commerciële doelgroepen de jaarlijks door SKO vastgestelde populatieaantallen
te worden gebruikt.
Indien voor andere doelgroepen absolute aantallen gewenst zijn, is het advies ook hiervoor vaste
populatieaantallen uit andere bronnen te gebruiken.
In het geval de populatiegrootte op basis van het kijkonderzoek wordt geschat, wordt geadviseerd
voor deze schatting de dagsteekproef te gebruiken van de eerste dag dat wijzigingen in de
populatieaantallen of demographics van kracht zijn. Deze zijn:
1. Ma wk 1 (ma wk 1 – zon wk 13)
2. Ma wk 14 (ma wk 14 – zon wk 26)
3. Ma wk 27 (ma wk 27 – zon wk 39)
4. Ma wk 40 (ma wk 40 – zon wk 52 of 53)


In het geval de periodegrens (maandag van week 1 voor de 53 SKO commerciële
doelgroepen, maandag week 1, 14, 27 en 40 voor non-standaard doelgroepen) overschreden
wordt, dienen voor resultaten gebaseerd op dagsteekproeven de per dag geldende
populatieaantallen te worden gebruikt.



Voor resultaten gebaseerd op periodesteekproeven worden voor analyses over de
periodegrens heen de populatieaantallen gebruikt die gelden in de periode waarin de
uitzending plaatsvond, die de 80% van de uitzendingen, inschakelingen of dagen in periode
deed overschrijden.
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De berekening van absolute aantallen dient in principe plaats te vinden op basis van de niet
afgeronde percentages. Indien nodig mogen de percentages afgerond worden op zes decimalen
nauwkeurig.
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2

AANVULLENDE VERPLICHTE CALCULATIEREGELS

2.1

NIEUWE RAPPORTAGETYPEN

Het kijkgedrag ‘tijdens uitzending’ betreft in wezen het kijkgedrag zoals tot 31-12-2007 door SKO als
KijkTotaal werd gerapporteerd; kijkgedrag op het moment van uitzending. Dit kijkgedrag is af te
leiden uit de kijktrajecten in de file VWGwwwwd.DAT (zonder UGK dus).
Het uitgesteld kijkgedrag betreft kijkgedrag naar programma’s en spots op een ander moment dan
waarop deze programma’s werden uitgezonden. In de data zoals ze door SKO ter beschikking
worden gesteld, is de termijn gelimiteerd tot de dag van uitzending en de zes opvolgende dagen. Dit
kijkgedrag is af te leiden uit de kijktrajecten in de file UGKwwwwd.DAT
Het uitgesteld kijkgedrag dat zeven dagen na de dag van uitzending of later gebeurt wordt in de
rapportage van dag 0 gerapporteerd als ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’.
2.2

CALCULATIEREGELS TIJDENS UITZENDING (TU)

Per 1 januari 2008 is door SKO het uitgestelde kijken opgenomen in de berekeningen van het
KijkTotaal. Het blijft mogelijk om resultaten te berekenen zonder uitgesteld kijken daar in mee te
nemen (resultaattype: tijdens uitzending).
Voor het berekenen van de meeste resultaattypen tijdens uitzending gelden dezelfde regels als in
de calculatieregels bij het KijkTotaal (zie § 1 Verplichte calculatie regels). Er wordt echter alleen
gebruik gemaakt van de file VWGwwwwd.DAT (zonder UGK dus). Let op: hierbij wordt wel gebruik
gemaakt van het gemarkeerde deel van de data in de categorieën ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’ (zie bijlage
§1 Definities).
Onderstaande tabel laat zien wanneer het verplicht wordt gesteld om een calculatieregel uit het
KijkTotaal over te nemen voor het berekenen van een kijkcijfer tijdens uitzending.
TABEL 2.1. GEBRUIK VAN SKO CALCULATIEREGELS VAN HET KIJKTOTAAL VOOR RAPPORTAGETYPE ‘TIJDENS UITZENDING’.

Rapportagetype:

Kijk

Tijdens uitzending

Calculatieregel

Totaal
Zie:
Calculatie
Kijkdichtheid

1.1

√

Zie 1.1

Marktaandeel

1.2

√

Zie 1.2

Bereik

1.3

√

Zie 1.3

Kijktijd

1.4

√

Zie 1.4

Resultaten voor meerdere

1.5

√

Zie 1.5

Steekproeven

1.6

√

Zie 1.6

Overige calculatieregels

1.7

√

Zie 1.7

uitzendingen
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De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel gaat.
SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en resultaattypen in
de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
√ = voor dit resultaattype in het betreffende rapportagetype is een regel door SKO opgesteld
X = SKO raadt het gebruikt van dit resultaattype af voor het betreffende rapportagetype
Voor de eenduidigheid van de cijfers, verplicht SKO altijd precies te vermelden dat er gerapporteerd
wordt over resultaten tijdens uitzending.

2.3

CALCULATIEREGELS UITGESTELD KIJKEN

Het wordt ook mogelijk om apart te rapporteren over alleen het uitgesteld kijkgedrag. Dit
rapportagetype betreft het kijkgedrag op een ander moment dan tijdens het uitzendmoment
(Uitgesteld kijken).
Voor het berekenen van de meeste resultaattypen voor uitgesteld kijken gelden dezelfde regels als
in de adviesregels bij het KijkTotaal (zie § 2 Aanvullende verplichte calculatie regels, §3 Verplichte
reportageregels en §4.1 Adviesregels SKO KijkTotaal). Er wordt echter alleen gebruik gemaakt van
de UGK files: UGKwwwwd.DAT Let op: hierbij wordt het gemarkeerde deel van de data in de
categorieën ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’ niet gebruikt (zie bijlage §1 Definities).
Het wezenlijke verschil in het gebruik is dat voor het bepalen van het kijk moment gebruik gemaakt
wordt van het werkelijke kijkmoment (het moment waarop de Video-, DVD- of HD recorder werd
gebruikt). Voor de bepaling van wat gekeken werd, wordt gebruik gemaakt van het moment
waaraan het kijkgedrag in het KijkTotaal is toegekend (het uitzendmoment van de bekeken
uitzending).
TABEL 2.2. GEBRUIK VAN SKO CALCULATIEREGELS VAN HET KIJKTOTAAL VOOR HET RAPPORTAGETYPE UITGESTELD KIJKEN.

Rapportagetype:

KijkTotaal

Uitgesteld kijken

Calculatieregel

Zie:
Calculatie
Kijkdichtheid

1.1

√

Zie 1.1

Marktaandeel

1.2

√

Zie 1.2

Bereik

1.3

√

Zie 1.3

Kijktijd

1.4

√

Zie 1.4

Resultaten voor meerdere

1.5

√

Zie 1.5

1.6

√

Zie 1.6

Overige calculatieregels

1.7

√

Zie 1.7

Uitstelduur

nvt

√

Zie 2.3.1

Programma-aandeel in totaal UGK

nvt

√

Zie 2.3.2

UGK aandeel in programma KDH

nvt

√

Zie 2.3.3

Dag-aandeel in UGK

nvt

√

Zie 2.3.4

uitzendingen
Steekproeven
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De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel gaat.
SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en resultaattypen in
de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
√ = voor dit resultaattype in het betreffende rapportagetype is een regel door SKO opgesteld
X = SKO raadt het gebruik van dit resultaattype af voor het betreffende rapportagetype

Voor de eenduidigheid van de cijfers, verplicht SKO altijd precies te vermelden dat er gerapporteerd
wordt over resultaten uitgesteld kijken.

2.3.1

UITSTELDUUR

Om inzicht te krijgen hoeveel tijd is verstreken tussen het opnemen van programma’s en het
afspelen van programma’s is een nieuw resultaattype ontwikkeld, de uitstelduur.
Dit wordt gedefinieerd als het gemiddelde aantal minuten tussen de beginminuut van het
uitzendmoment (tot zes dagen terug) en het kijkmoment waarop de kijkers zijn begonnen met het
uitgesteld kijken.

UTSD = UGM i – UZT0
1 >= UTSD =< 10080 minuten
UGMi = Uitgesteld Kijkmoment in dag i (DD:UU:MM in minuten)
i=0,…, 6
UZT0

= Uitzendtijd oorspronkelijke uitzending in dag 0 (DD:UU:MM in minuten)

2.3.2

MARKTAANDEEL IN TOTAAL UGK

Het marktaandeel uitgesteld kijken is gedefinieerd als het aandeel van het gerealiseerde UGK voor
een bepaalde uitzending of tijdvak, ten opzichte van de totale uitgestelde kijkdichtheid tot en met
zes dagen na de uitzending. Dit is een ander resultaattype dan het Marktaandeel Uitgesteld Kijken,
omdat er in de noemer gebruikt wordt gemaakt van de opsomming van al het uitgestelde kijken dat
gedurende een week plaatsvindt.

MADL UGK

=

Uitgestelde kijkdichtheid t

(%)

Uitgestelde kijkdichtheid (T)
t= 1,…, t reekstijdvakken
T= 1+…+t totaal tijdvak in dagen 1 t/m 6
0 <= MADL UGK =< 100%

2.3.3

AANDEEL UGK IN KIJKDICHTHEID

Het UGK aandeel is gedefinieerd als het aandeel dat uitgesteld kijken heeft in de totale kijkdichtheid
van een programma of tijdvak.
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UGKA =

Kijkdichtheid Uitgesteld Kijken Programma/Tijdvak

(%)

Kijkdichtheid Programma/Tijdvak (KijkTotaal)
0 >= UGKA =< 100%
2.3.4

DAG AANDEEL IN UGK

Het Dag aandeel UGK is gedefinieerd als het relatieve aandeel van het UGK naar een programma of
tijdvak per dag, ten opzichte van het totale UGK voor een programma of tijdvak.

DAUGK = Uitgestelde kijkdichtheid programma/tijdvak op dag x

(%)

Totale Uitgestelde kijkdichtheid programma of tijdvak
0 >= DAUGK =< 100%
2.4

ZOMER- EN WINTERTIJD

Op de eerste dag van de zomertijdperiode (zondag, 02:00 uur wordt 03:00 uur) ontbreken in de
kijktrajecten (VWGwwwwd.DAT) en in de registratie en rapportering van The Nielsen Company de
gegevens van het eerste uur (02:00 - 03:00) omdat dit uur niet bestaat.
Bij de overgang van zomer- naar wintertijd komt er op zondag één uur (02:00 - 03:00 uur) twee keer
voor. De kijktrajecten (VWGwwwwd.DAT) van dit extra uur komen gewoon voor in de Intomart GfK
data waarbij een uur afgetrokken wordt bij de kijktrajecten van het extra uur. In de data komen
hierdoor kijktrajecten voor met een starttijd van 01:00 en eindtijd tot 02:00. Om incorrecte kijkcijfers
te voorkomen, negeert analysesoftware dit extra uur. Voor de tijdsbepaling van Nielsen geldt dat de
zaterdag tot 26:00: uur normaal getimed wordt. Op zondag begint het tijdsbepalen gewoon om
02:00. Het tijdsbepalen gebeurt op basis van de beelden van het tweede uur.
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3

VERPLICHTE RAPPORTAGEREGELS

Deze paragraaf geeft een overzicht van de regels die SKO stelt aan alle gebruikers van de data uit
het kijkonderzoek met betrekking tot de rapportage van resultaten uit het kijkonderzoek. Als
zodanig is het te beschouwen als een uitbreiding op de calculatieregels.
Op iedere rapportage van resultaten uit het kijkonderzoek zijn de hierboven beschreven calculatieregels van toepassing. Bij de rapportage van resultaten dienen de onderstaande punten in acht te
worden genomen.

3.1

BRONVERMELDING

Bij iedere rapportage van resultaten uit het kijkonderzoek dient als bronvermelding te worden
genoemd: ‘Stichting KijkOnderzoek’ of ‘SKO’.
Ook dient het rapportage- en resultaattype, de periode in het jaar, het tijdvak of programma en de
doelgroep te worden vermeld.
3.2

RAPPORTAGETYPEN

Kijkcijfers binnen het rapportagetype KijkTotaal worden definitief na 6 dagen na datum of
uitzenddatum.
Er mag pas van het KijkTotaal gesproken worden (of gerapporteerd worden) als al het kijkgedrag
dat daartoe behoort (kijkgedrag tijdens uitzending EN het uitgesteld kijken op dag 0 en de zes
opvolgende dagen) beschikbaar en gebruikt is.
3.2.1. EXTERNE RAPPORTAGE EN PUBLICATIE

Tussentijdse resultaten over het KijkTotaal worden niet toegestaan, met uitzondering van de
kijkcijfers over de dag van uitzending (KDU: resultaten over dag 0 waar UGK over dag 0 in mee wordt
genomen, d.w.z. kijkcijfers tijdens de uitzending en het uitgesteld kijken op dag 0). Bij Uitzenddag
resultaten (KDU) dient altijd vermeld te worden dat het tijdelijke cijfers betreft. Tevens dient
expliciet vermeld te worden dat het om cijfers over de ‘Uitzenddag’ gaat.
Wanneer verschillende resultaten (het KijkTotaal, tijdens uitzending en/of UGK) naast elkaar
worden gerapporteerd, dient altijd precies te worden vermeld wat er gerapporteerd wordt en
waarop de uitkomsten gebaseerd zijn.
SKO verplicht de volgende naamgeving mee te nemen bij de rapportage: Resultaatype (=KijkTotaal),
Uitzenddag of Uitgesteld Kijken.
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Kijkcijfer (= KijkTotaal)
Een definitief kijkcijfer is een kijkcijfer van de uitzenddag (dag 0) + het uitgesteld kijken (UGK) op dag
1 tot en met dag 6.

Kijkcijfer Uitzenddag (KDU)
Enige toegestane tussentijdse resultaat. Dit is een kijkcijfer Tijdens Uitzending (dag 0) + het
Uitgesteld Kijken UGK op dag 0.

Kijkcijfer Uitgesteld Kijken (= Aanvullend resultaattype)
Dit aanvullende resultaattype houdt alleen rekening met resultaten uit de UGKwwwwd.DAT file.
3.2.2. INTERNE RAPPORTAGE

Kijkcijfer Tijdens Uitzending (= Aanvullend resultaattype, Externe rapportage of publicatie
niet toegestaan)

Dit aanvullende resultaattype houdt alleen rekening met resultaten uit de VWGwwwwd.DAT file,
zonder het uitgesteld kijken van dag 0. Het is niet toegestaan om dit rapportagetype te gebruiken
bij externe rapportages of publicaties, wel kan de gebruiker extern rapporteren over resultaten
'tijdens de uitzending’.
3.3

ZENDERTYPEN

De volgende typen zenders, aanwezig in de ruwe data, zijn extern rapporteerbaar.


Standaardzenders Full audit



Standaardzenders Beperkte audit



SKO Light-zenders

Voor alle zendertypen geldt een minimale steekproefomvang voor extern rapporteren (zie
rapportageregel 3.8).
Voor SKO Light-zenders is rapportage alleen toegestaan op basis van zenderbereik en campagne
GRPs (zie rapportageregel 3.9).
Overige zenders in de ruwe data kunnen alleen intern worden gerapporteerd. Extern rapportage is
niet toegestaan.
Een overzicht van de zendertypen in de ruwe data en de rapportagemogelijkheden is in bijlage §1 te
vinden. Voor een overzicht van de zenders wordt verwezen naar bijlage §6.
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3.4

RESULTAATTYPE

De naam van het resultaattype mag uitsluitend worden gebruikt wanneer het is berekend op de in
de verplichte calculatieregels beschreven wijze. In publicaties dient bij elk getal vermeld te worden
om welk resultaattype het gaat.
Voor publicaties die gericht zijn op een specifieke klant of klantengroep kan het resultaat op drie
verschillende manieren worden gepresenteerd: een basiskijkcijfer dat het reguliere kijkgedrag van
panelleden ‘thuis’ aangeeft, een extra kijkcijfer dat het kijkgedrag van panelleden bij ‘anderen thuis’
weerspiegelt en een totaalkijkcijfer dat het basiskijkgedrag plus het extrakijkgedrag weergeeft. Bij
het resultaattype dient vermeld te worden om welk type gedrag het gaat (basis-, extra- of totaalkijkgedrag).
Voor publicatie in een algemeen toegankelijk medium gericht op een publiek anders dan een
specifieke klant of klantengroep (pers, vakpers, openbare websites) geldt dat alleen het totaalkijken
kan worden vermeld.

3.5

PERIODE IN HET JAAR

De periode in het jaar kan worden aangegeven in jaar, kwartaal, maand, week of dag. Bij afwijkende
perioden dienen altijd de begin- en einddatum te worden vermeld.

3.6

TIJDVAK

Dit is het deel van de dag waarop de cijfers betrekking hebben. Aan te geven met uren en minuten,
bijvoorbeeld 16.00 tot 18.00. Dit betekent dat het resultaat is berekend over het tijdvak 16.00 uur tot
en met 17.59 uur.
3.7

DOELGROEP

Dit is de groep personen waarop het resultaattype betrekking heeft. De doelgroep dient te worden
vermeld. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van de omschrijvingen van de sociodemografische- en productvariabelen, zoals vermeld in het door SKO uitgeleverde codeboek.
3.8

STEEKPROEFOMVANG

De ongewogen steekproefomvang dient te worden vermeld.
Afhankelijk van de lengte van de periode waarover wordt geanalyseerd, het aantal inschakelingen
en wegings- en clustereffecten, gelden verschillende kritieke, ongewogen steekproefomvangen.
Indien analyses worden gedraaid op minder respondenten dan de kritieke steekproefgrootte, komt
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hetzij een redelijke betrouwbaarheidsmarge, hetzij de representativiteit van de steekproef onder
druk.
Voor programma- en tijdvakanalyses is de kritieke steekproefomvang als volgt:
Aantal analysedagen

kritieke steekproefomvang

1 dag

150

2 dagen

100

3 of meer dagen

80

Voor reclamecampagnes geldt één kritieke steekproefomvang: n = 80.
Voor analyses op basis van daggemiddelden over een bepaalde periode geldt de kritieke steekproefomvang voor de gemiddelde dagsteekproef.
In geval de ongewogen steekproefomvang onder de kritieke steekproefomvang ligt, dient de
volgende waarschuwing te worden gegeven: 'Steekproefomvang ligt onder de kritieke waarde. De
uitkomsten zijn indicatief en kunnen een minder betrouwbaar beeld opleveren.'

3.9

RAPPORTAGECRITERIA SKO LIGHT-ZENDERS

3.9.1

RAPPORTAGECRITERIA MINIMUM BEREIK

SKO heeft gesteld dat zij alleen dan de kijkcijfers over een zender extern wil rapporteren indien deze
voldoende betrouwbaar zijn. Voor SKO Light-zenders mag alleen over het bereik worden
gerapporteerd. Dit is een voorwaarde om betrouwbare resultaten te kunnen rapporteren.
Een overzicht van de SKO Light-zenders is beschikbaar in bijlage 6. In de Methodologische
beschrijving van SKO worden alle betrouwbaarheidscriteria voor de rapportage van zenders
gedefinieerd (kritieke steekproefomvang, substantieel- en meetbaar betrouwbaar).
Een SKO Light-zender mag alleen gerapporteerd worden in termen van bereik, indien dit bereik

substantieel betrouwbaar is binnen de gewenste doelgroep en periode. De combinatie van beiden
gaat dus bepalen hoe een zender gerapporteerd mag worden.
Om de betrouwbaarheid van het gerealiseerde bereik te toetsen, wordt deze vergeleken met een
minimaal netto bereik. Dit minimale bereik kan worden uitgedrukt in termen van het aantal
bereikten in de dagelijkse of periodesteekproef. Het vereiste minimale aantal bereikten om bereik
betrouwbaar te kunnen rapporteren is op 10 personen in de steekproef vastgesteld, ongeacht in
welke doelgroep de steekproef wordt ingedeeld.
Deze eis van minimaal 10 bereikte respondenten in de steekproef geldt voor het ingestelde
bereikscriterium. Per 01-01-2017 is dit bereikscriterum vrij te bepalen.
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Als bijvoorbeeld

minimaal 60 seconden aaneengesloten als eis geldt, dienen minimaal 10 respondenten 60 seconden
aaneengesloten gekeken te hebben. Is de bereikseis gesteld op minimaal de helft van een
programma gezien, al dan niet aaneengesloten, geldt dat 10 respondenten het programma
minimaal voor de helft gezien moeten hebben, al dan niet aaneengesloten.
Indien het aantal bereikten lager is dan de ondergrens van 10 bereikte respondenten mogen deze
resultaten niet extern worden gerapporteerd.
3.9.2

RAPPORTAGECRITERIA GRPS

Wanneer het bereik van de campagne van één of meerdere SKO Light-zenders extern mag worden
gerapporteerd (minimaal 10 bereikte personen in doelgroep), kan ook het totaal van de GRPs voor
de campagne voldoende betrouwbaar worden gerapporteerd.
Indien het aantal bereikten van een campagne lager is dan de ondergrens (10) mogen deze
resultaten niet extern worden gerapporteerd.
3.9.3 ZENDEROVERGANG VAN SKO LIGHT NAAR FULL AUDIT METING

Voor de rapportage van standaard en Full Audit zenders in het kijkonderzoek wordt er uitgegaan
van een minimale steekproefomvang (zie §2.8 Steekproefomvang).
Als een zender overgaat van de SKO Light meting naar de Full-audit meting midden in een
week/maand dan wordt deze zender alleen als Full-audit zender gerapporteerd in de hele
maanden/hele weken dat de zender deel uit maakt van de full-audit meting.


In de maand/week van de zenderovergang blijft de zender onderdeel van de zendergroep
SKO Light.



Ook bij omgekeerde overgang, van Full-audit naar SKO Light meting, wordt de zender alleen
gerapporteerd voor de hele maanden/hele weken waarin de zender Full-audit zender is. Dus
in de overgangsmaand/week als Light zender.

Deze regel geldt voor externe rapportages.
3.10

POPULATIEGROOTTE

Zoals in § 1.7.4 vermeld, worden de populatieaantallen van de 53 commerciële doelgroepen jaarlijks
door SKO bekend gemaakt.
Indien populatieaantallen voor andere dan deze 53 doelgroepen gepubliceerd worden, dient de
bron van waaruit de aantalen zijn berekend, te worden vermeld.
SKO adviseert in principe geen andere populatieaantallen te gebruiken dan de 53 door SKO
geleverde commerciële doelgroepen omdat de steekproef op andere kenmerken dan de kenmerken
waarop deze commerciële doelgroepen zijn gebouwd niet gewogen wordt. In het geval de
populatiegrootte op basis van het kijkonderzoek geschat wordt, wordt geadviseerd voor deze
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schatting de dagsteekproef te gebruiken van de eerste dag dat de wijzigingen in de
populatieaantallen of demographics van kracht zijn.

3.11

KIJKGEDRAG BIJ ANDEREN THUIS

Voor publicatie in een algemeen toegankelijk medium gericht op een algemeen publiek anders dan
een specifieke klant of klantengroep (pers, vakpers, openbare websites) geldt dat alleen het totaalkijken kan worden vermeld. Voor onderzoekstechnische, analytische en evaluatieve beschouwingen
kan naast het totaalkijken ook het basiskijken en het kijken bij anderen thuis worden vermeld,
indien het oogmerk daarvan duidelijk in de publicatie wordt opgenomen. Daarbij dient duidelijk te
worden vermeld als niet het totale kijkgedrag (thuis en bij anderen thuis) wordt gerapporteerd,
maar alleen het basiskijken of het bij anderen thuis kijken.

3.12

MINUUTOVERLAP

Als de kijktijd berekend wordt op basis van de opgetelde duur van programma’s en/of spots, bv.
voor de kijktijd per programmagenre, kan het probleem ontstaan dat minuten dubbel geteld
worden (zie § 1.1.1). Daarom dient in dat geval vermeld te worden dat er sprake kan zijn van
minuutoverlap.

3.13

AFRONDING RESULTATEN

Ten aanzien van afrondingen geldt voor alle rapportages dat absolute aantallen dienen te worden
gepubliceerd op hele duizendtallen; percentages dienen te worden gepubliceerd op maximaal 1
cijfer achter de komma.

3.14

TWIN SPOTS

Twin spots bestaan uit twee of meer delen (hoofd spot en tag on(s)). Deze onderdelen kunnen
worden onderbroken door tussenkomst van spots van andere adverteerders in het reclameblok.
Twin spots worden in de dagelijkse SPL files gedefinieerd als spots met éénzelfde contract nummer
binnen een blok. Het veld contractnummer betreft planning informatie en wordt sinds 15-07-2014
door The Nielsen Company dagelijks gecontroleerd en opgenomen in de avondherleveringen.
SKO stelt dat contractnummer altijd gebruikt wordt voor de rapportage van de twin spots vanaf 1
september 2014. Indien het contractnummer ontbreekt na herlevering, mag een twin spot worden
gedefinieerd als spots met éénzelfde merk (Brand) en adverteerder ID-nummer binnen een blok.
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4

ADVIESREGELS

4.1

ADVIESREGELS SKO KIJKTOTAAL

Naast verplichte calculatie- en rapportageregels zijn in SKO verband adviesregels ontwikkeld die
minder centrale resultaattypen omschrijven en tot nog meer overeenkomst op de markt kunnen
leiden.
4.1.1

DOOR SKO GEBRUIKTE RESULTAATTYPEN

De in deze paragraaf omschreven resultaattypen worden door SKO gehanteerd, hetzij op de website
of in publicaties als het jaaroverzicht.
Profiel

Het profiel geeft de samenstelling van het kijkerspubliek op één of meerdere relevante variabelen
aan, uitgedrukt in percentages. Gepercenteerd wordt meestal op de doelgroep TOT 6+ of TOT 13+.
De term “kijker” kan daarbij worden gedefinieerd op basis van de kijkdichtheid of op basis van een
bereikseis. Het duidelijkst is een profiel als elkaar uitsluitende en tot 100% opsommende
categorieën worden gebruikt.
Voorbeeld: 160 personen van 6 jaar en ouder kijken naar een uitzending. Deze groep bestaat uit 120
vrouwen en 40 mannen. Het profiel van de uitzending op de variabele geslacht is dan: vrouwen 75%
en mannen 25%.
Toplijst

Voor toplijsten hanteert SKO de volgende regels:


Alleen echte programma’s (programmatype = 1) komen in de toplijst.



Toplijsten bevatten alleen programma’s met een duur van 10 minuten of langer. Voor
toplijsten voor kinderen (6-12 jaar) geldt een minimale programmalengte van 5 minuten.



Iedere programmatitel kan per zender maar één keer in de lijst voorkomen, dus van
programma's die meerdere keren zijn uitgezonden, komt alleen de meest bekeken
aflevering in de toplijst.



Er wordt gerangschikt in volgorde van kijkdichtheid.



Als twee programma's dezelfde kijkdichtheid hebben (op 6 decimalen), wordt vervolgens de
lengte van het programma bepalend, dus hoe korter het programma, des te lager de
notering.



Bij programma's die door reclame worden onderbroken, wordt de gemiddelde kijkdichtheid
exclusief reclame gehanteerd.



Van voetbalwedstrijden wordt het gemiddelde van de eerste en tweede helft (+ eventueel
de verlenging) genomen.
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Zenderbereik over meerdere dagen

Voor het zenderbereik over meerdere dagen (bijvoorbeeld weekbereik of maandbereik) hanteert
SKO de regel dat het aantal minuten dat het betreffende bereik bepaald, op één dag moet zijn
gezien.
Voorbeeld: Om in het 15 minuten weekbereik te tellen moet iemand dus 15 minuten op één dag naar
de betreffende zender hebben gekeken. Op drie verschillende dagen 5 minuten naar de zender te
hebben gekeken, is dus niet voldoende.
4.1.2

ANDERE RESULTAATTYPEN

Naast de door SKO gehanteerde resultaattypen zijn er andere resultaattypen die in de markt vaak
gebruikt worden. Het doel van deze paragraaf is om hiervan een overzicht te geven.
Fractie

Het deel van een uitzending dat door personen die minimaal een opgegeven deel (‘fractieminimum’;
een minimum aantal minuten/seconden of percentage) van de uitzending hebben gezien,
gemiddeld is gezien. Daarbij betekent een fractie van 100% dat alle kijkers de hele uitzending
hebben gezien. Het deel dat gezien moet zijn, kan vrij worden opgegeven.
Voorbeeld: Als fractieminimum wordt 2 minuten opgegeven. Personen die minimaal 2 minuten naar
een programma hebben gekeken, hebben gemiddeld 8 minuten van een 32 minuten durend
programma gezien. De fractie is dus 25%.
4.1.3

OVERIGE SKO ADVIEZEN

Overlap / Duplication tijdens uitzending

Het percentage personen dat ten minste een opgegeven deel van een uitzending of tijdvak (een
minimum aantal minuten/seconden of percentage) en hetzelfde deel van een andere uitzending cq.
tijdvak heeft gezien, gepercenteerd op de kijkers van één van de uitzendingen/tijdvakken. Het deel
dat gezien moet zijn van de uitzending/het tijdvak kan vrij worden opgegeven. De
uitzendingen/tijdvakken hoeven niet op elkaar te volgen.
Voorbeeld: Als minimum deel wordt 50 % opgegeven. Een overlap van 45% voor aflevering 1 van een
nieuwe serie met aflevering 2 betekent dat 45% van de personen die minimaal de helft van de eerste
aflevering hebben gezien, ook minimaal 50% van de tweede aflevering hebben gezien.
Selectiviteitsindex

De verhouding tussen de uitkomst van een doelgroep ten opzichte van de uitkomst van de
referentiedoelgroep, vermenigvuldigd met 100. Deze kan zowel gebaseerd zijn op de kijkdichtheid
als op het bereik. De selectiviteitsindex van de referentiedoelgroep is 100.
Voorbeeld: Een programma levert in de doelgroep TOT 6+ een kijkdichtheid van 10% op, in de
doelgroep vrouwen 20-34 15%. De selectiviteitsindex van de doelgroep vrouwen 20-34 ten opzichte
van de doelgroep TOT 6+ is 150.
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Bereik van een zendercombinatie

Om in het bereik van een combinatie van zenders (bv. de publieke zenders of de commerciële
zenders of tv totaal) te tellen moet iemand het betreffende aantal minuten in totaal naar de zenders
uit de zendercombinatie hebben gekeken. Per 01-01-2017 geldt geen ondergrens voor de
bereikseis.
Kijktijd / Uitzendtijd

Om minuutoverlap te vermijden adviseert SKO de kijktijd wanneer mogelijk via een tijdvakanalyse
te berekenen en niet via een optelling van de duur van programma’s en/of spots.
Bij de berekening van kijktijd en/of uitzendtijd op basis van de begin- en eindminuten van programma’s kan het probleem ontstaan dat minuten dubbel geteld worden. Dit kan het geval zijn
omdat de eindtijden voor programma’s die binnen een minuut vallen (bv. programma
aankondigingen of zenderaankledingen Promo’s en Station Id’s) niet op hele minuten worden
afgekapt, maar door Nielsen een minuut verder worden gezet. Het volgende programma krijgt deze
minuut ook nog een keer als eerste minuut toegewezen.
De uitzendtijd voor reclamespots kan nauwkeurig berekend worden door de reële lengtes van de
spots bij elkaar op te tellen in seconden.
De uitzendtijd voor andere uitzendelementen kan niet exact worden bepaald. De enige mogelijkheid
om deze te benaderen is het optellen van de lengtes van uitzendelementen die bepaald worden op
basis van het verschil tussen beginminuut en eindminuut. Hoe meer uitzendelementen van korter
dan één minuut daarbij in de optelling zitten, hoe groter de kans is dat de benadering van de
uitzendtijd niet nauwkeurig is. Per programmatype of programmagenre apart kan de reële
uitzendtijd beter benaderd worden dan voor alle uitzendelementen samen, omdat de kans dan
kleiner is dat uitzendelementen binnen één minuut aan andere uitzendelementen uit de optelling
aansluiten en daardoor minuten dubbel geteld worden.
Populatieaantallen

SKO adviseert in principe geen andere populatieaantallen te gebruiken dan de 53 door SKO
geleverde commerciële doelgroepen, omdat de steekproef op andere kenmerken dan de
kenmerken waarop deze commerciële doelgroepen zijn gebouwd niet gewogen wordt. In het geval
van populatiegrootte op basis van het kijkonderzoek geschat wordt, wordt geadviseerd voor deze
schatting de dagsteekproef te gebruiken van de eerste dag dat wijzigingen in de populatieaantallen
of demographics van kracht zijn.
Bereik programmatypen 2 tot en met 5 en 8

Programmatypen:
2 = Promo
3 = Billboard
4 = PB51
5 = Reclame
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8 = Station Id
In de ruwe data van het kijkonderzoek zijn deze programmatypen als zelfstandige programma’s
opgenomen. Aangezien deze programmatypen echter qua duur en qua doelstelling meer op spots
lijken dan op programma’s, adviseert SKO het bereik van deze programmatypen op dezelfde manier
te berekenen als het bereik voor spots, namelijk volgens het kijkkansmodel.
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4.2

AANVULLENDE ADVIESREGELS VOOR RAPPORTAGETYPE ‘TIJDENS UITZENDING’ (TU)

Per 1 januari 2008 is door SKO het uitgestelde kijken opgenomen in de berekeningen voor het
KijkTotaal. Het blijft mogelijk om resultaten te berekenen zonder uitgesteld kijken daar in mee te
nemen (resultaattype: tijdens uitzending). Hiervoor wordt door SKO een aanvullende set regels
geadviseerd.
Voor het berekenen van de door SKO gebruikte rapportagetypen tijdens uitzending gelden dezelfde
regels als in de adviesregels bij het KijkTotaal (zie § 4.1 Adviesregels SKO KijkTotaal). Er wordt echter
alleen gebruik gemaakt van de VWGwwwwd.DAT file (zonder UGK dus). Let op: hierbij wordt wel
gebruik gemaakt van het gemarkeerde deel van de data in de categorieën ‘Video’, ‘DVD’ of ‘HD’ (zie
bijlage §1 Definities).
Onderstaande tabel laat zien wanneer het geadviseerd wordt om een adviesregel uit het KijkTotaal
over te nemen voor het berekenen van een kijkcijfer tijdens uitzending.
TABEL 4.1. GEBRUIK VAN SKO ADVIESREGELS VAN HET KIJKTOTAAL VOOR RAPPORTAGETYPE TIJDENS UITZENDING.

Rapportagetype:

KijkTotaal

Tijdens uitzending

Adviesregel

Zie:
Advies
Profiel

4.1.1

√

Zie 4.1.1

Toplijst

4.1.1

√

Zie 4.1.1

√

4.2.1

4.1.2

√

Zie 4.1.2

Inheritance

X

√

4.2.2

Persistentie

X

√

4.2.3

Overlap/ Duplication

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Selectiviteitsindex

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Bereik van zendercombinatie

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Kijktijd/ Uitzendtijd

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Populatieaantallen

4.1.3

√

Zie 4.1.3

nvt

√

4.2.4

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Blokfactor
Fractie

Samen kijken
Bereik billboards

De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel gaat.
SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en resultaattypen in
de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
√ = voor dit resultaattype in het betreffende rapportagetype is een regel door SKO opgesteld
X = SKO raadt het gebruik van dit resultaattype af voor het betreffende rapportagetype
Voor de eenduidigheid van de cijfers, verplicht SKO altijd precies te vermelden dat er gerapporteerd
wordt over resultaten tijdens uitzending.

Onderstaande regels gelden voor het gebruik van een set data ‘tijdens uitzending’ (naam van de file;
dus de UGK data worden niet gebruikt).
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4.2.1

BLOKFACTOR TIJDENS UITZENDING

De verhouding tussen de kijkdichtheid van een reclameblok en de (gemiddelde) kijkdichtheid van
de omliggende programma(delen). De blokfactor geeft een indicatie welk deel van de kijkers van de
omliggende programma’s ook naar het reclameblok kijkt.
Voorbeeld: De twee delen van een bepaald programma hebben samen een kijkdichtheid van 10%.
Het onderbrekende reclameblok heeft een kijkdichtheid van 8%. De blokfactor is dan 80%.
Wanneer de gemiddelde kijkdichtheid van de omliggende programmadelen nul is, kan de blokfactor
niet berekend worden.
Een blokfactor over meerdere blokken kan worden bepaald door de blokfactoren te middelen
zonder op de lengte van de blokken te wegen. Ook kan een blokfactor over meerdere blokken
worden bepaald door de blokfactoren te middelen naar het aantal GRP’s in de blokken.
4.2.2

INHERITANCE TIJDENS UITZENDING

Het percentage personen dat ten minste een opgegeven deel (een minimum aantal
minuten/seconden of percentage) van een uitzending en hetzelfde deel van de daaraan
voorafgaande uitzending heeft gezien. Het deel dat gezien moet zijn, kan vrij worden opgegeven en
is niet gekoppeld aan de bereikseis. De inheritance wordt vaak alleen berekend voor programma’s
(programmatype 1). Reclameblokken, Postbus 51, promo’s, billboards, storingen en station Ids
voorafgaand aan het programma worden dan genegeerd.
Voorbeeld: Als minimaal deel wordt 50% opgegeven. Een inheritance van 21% voor programma A
betekent dan dat van de personen die van programma A 50% of meer hebben gezien, 21% ook
minimaal 50% van het eraan voorafgaande programma B hebben gezien.
4.2.3

PERSISTENTIE TIJDENS UITZENDING

Het percentage personen dat ten minste een opgegeven deel van een uitzending (een minimum
aantal minuten/seconden of percentage) en hetzelfde deel van de daarop volgende uitzending heeft
gezien. Het deel dat gezien moet zijn, kan vrij worden opgegeven en is niet gekoppeld aan de
bereikseis. De persistentie wordt vooral berekend voor programma’s (programmatype 1).
Reclameblokken, Postbus 51, promo’s, billboards, storingen en station Ids volgend op het
programma worden dan genegeerd.
Voorbeeld: Als minimaal deel wordt 50 % opgegeven. Een persistentie van 40% voor programma A
betekent dan dat van de personen die van programma A 50% of meer hebben gezien, 40% ook
minimaal de helft van het erop volgende programma B hebben gezien.
4.2.4

SAMEN KIJKEN TIJDENS UITZENDING

Samen kijken betekent dat minimaal één persoon uit een doelgroep op hetzelfde moment naar
hetzelfde toestel kijkt als één of meerdere personen uit dezelfde of een andere doelgroep. Als gevolg
van deze definitie staat het kijkgedrag van de samen kijkende personen in de ruwe data in hetzelfde
kijktraject.
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Samen kijken heeft alleen betrekking op het basiskijkgedrag (kijkgedrag thuis). Dit houdt in dat er
in éénpersoonshuishoudens niet samen kan worden gekeken, maar dat qua definitie alleen
personen in meerpersoonshuishoudens samen kunnen kijken.
Percentages en gemiddelden kunnen zowel betrekking hebben op alle personen van de doelgroep
als alleen op personen uit de doelgroep in meerpersoonshuishoudens. Indien het alleen om
personen in meerpersoonshuishoudens gaat, dient dit in rapportages duidelijk te worden vermeld.
In principe kunnen alle resultaattypen ook voor het kijkgedrag samen berekend worden. Het
analyseniveau blijft het niveau van personen. Daarbij hebben de resultaten steeds betrekking op
personen uit de doelgroep onder de voorwaarden dat deze met één of meerdere personen uit één
of meerdere bepaalde doelgroepen samen kijken. Alle doelgroepen zijn vrij te definiëren en dienen
in rapportages vermeld te worden.
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4.3

AANVULLENDE ADVIESREGELS VOOR RAPPORTAGE UITGESTELD KIJKEN (UGK)

Het wordt ook mogelijk om apart te rapporteren over alleen het uitgesteld kijkgedrag. Dit
rapportagetype betreft het kijkgedrag op een ander moment dan tijdens het uitzendmoment
(Uitgesteld kijken).
Voor het berekenen van de meeste resultaattypen voor uitgesteld kijken gelden dezelfde regels als
in de adviesregels bij het KijkTotaal (zie hoofstukken § 4.1 Adviesregels SKO KijkTotaal). Er wordt
echter alleen gebruik gemaakt van de UGK files (UGKwwwwd.DAT).
Het wezenlijke verschil in het gebruik is dat er voor het bepalen van het kijk moment gebruik
gemaakt wordt van het werkelijke kijkmoment (het moment waarop de Video-, DVD- of HD-recorder
werd gebruikt). En voor de bepaling van wat er gekeken werd, wordt er gebruik gemaakt van het
moment waaraan het kijkgedrag in het KijkTotaal is toegekend (het uitzendmoment van de bekeken
uitzending).
TABEL 4.2. GEBRUIK VAN SKO ADVIESREGELS VAN HET KIJKTOTAAL VOOR DE RAPPORTAGETYPE UITGESTELD KIJKEN.

Rapportagetype:

KijkTotaal

Uitgesteld kijken

Adviesregel

Zie:
Advies
Profiel

4.1.1

√

Zie 4.1.1

Toplijst

4.1.1

√

Zie 4.1.1

X

X

X

4.1.2

√

Zie 4.1.2

Inheritance

X

X

X

Persistentie

X

X

X

Overlap/ Duplication

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Selectiviteitsindex

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Bereik van zendercombinatie

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Kijktijd/ Uitzendtijd

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Populatieaantallen

4.1.3

√

Zie 4.1.3

nvt

√

Zie 4.2.4 *

4.1.3

√

Zie 4.1.3

Blokfactor
Fractie

Samen kijken
Bereik billboards

* LET OP: Voor het berekenen van het resultaattype “Samen kijken” geldt de Adviesregel in rapportage
Tijdens Uitzending. Voor het berekenen van dit resultaattype wordt er echter alleen gebruik gemaakt
van de UGK files: UGKwwwwd.DAT
De in het donkergrijs gemarkeerde cellen in deze tabel geven aan dat het om een verplichte regel gaat.
SKO adviseert ook de richtlijnen van dit document aan te houden voor rapportage- en resultaattypen in
de cellen die in het lichtgrijs worden aangegeven.
√ = voor dit resultaattype in het betreffende rapportagetype is een regel door SKO opgesteld
X = SKO raadt het gebruikt van deze resultaattype af voor het betreffende rapportagetype

Voor de eenduidigheid van de cijfers, verplicht SKO altijd precies te vermelden dat er gerapporteerd
wordt over resultaten uitgesteld kijken.
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BIJLAGE 1

DEFINITIES
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BIJLAGE 1

DEFINITIES

1. KIJKGEDRAG IN HET KIJKTOTAAL EN IN OVERIGE RESULTAATTYPEN

In het KijkTotaal (voorheen common currency) wordt vanaf 1-1-2008 het uitgesteld kijkgedrag naar
zenders, programma’s, spots meegenomen van de dag zelf en de zes dagen na de oorspronkelijke
uitzending (= dag 0). Dat betekent dat de kijkcijfers van een bepaalde dag (dag 0), pas na dag 6
definitief zijn.
Uitzenddag resultaten (KDU) zijn de enige tussentijdse resultaten over het KijkTotaal die worden
toegestaan voor externe rapportage- en publicatiedoeleinden. Het betreft hier de kijkcijfers van dag
van uitzending, d.w.z. de resultaten tijdens uitzending (dag 0) + uitgesteld kijkgedrag over dag 0. Om
kijkcijfers over de uitzenddag te kunnen berekenen en rapporteren, dienen de calculatie- en
rapportageregels van het KijkTotaal altijd te worden gebruikt (alleen de VWGwwwwd.DAT en de
UGKwwwwd.DAT van dag 0 moeten hiervoor worden gebruikt).
Bij het rapporteren van kijkcijfers over de uitzenddag dient altijd expliciet vermeld te worden dat
het om cijfers over de uitzenddag (KDU) gaat en dat het tijdelijke cijfers betreft.
Resultaattypen tijdens uitzending (TU)

Het kijkgedrag ‘tijdens uitzending’ is gelijk aan het KijkTotaal zoals dat tot 31-12-2007 door SKO
werd gerapporteerd, dus exclusief het uitgesteld kijken. In de rapportering wordt al het
videokijkgedrag als “video” gerapporteerd en al het kijkgedrag naar DVD en HD respectievelijk als
“DVD” en “HD” gerapporteerd.
Resultaattypen uitgesteld kijken (UGK)

Het uitgesteld kijkgedrag betreft kijkgedrag naar programma’s en spots op een ander moment dan
waarop deze programma’s werden uitgezonden. In de data zoals ze door SKO ter beschikking
worden gesteld, is de termijn gelimiteerd tot de dag van uitzending en de zes opvolgende dagen.
Daarna wordt het uitgesteld kijken als kijken naar HD, DVD of Video gerapporteerd.

2. ZENDERS IN DE RUWE DATA VAN HET KIJKONDERZOEK

Er worden verschillende typen zenders in de ruwe data onderscheiden. Voor een overzicht van de
zenders zie bijlage 6.
Bij Standaardzenders in de full en beperkte audit is externe rapportage van alle resultaattypen
toegestaan. Voor zenders in de full audit is de rapportage van tijdvakken, spots en programma’s
mogelijk. Voor zenders in de beperkte audit is het alleen mogelijk te rapporteren over tijdvakken en
spots.
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SKO Light-zenders mogen alleen extern gerapporteerd worden als aan bepaalde bereikscriteria

wordt voldaan (zie bijlage 7). Indien rapporteerbaar, is alleen rapportage toegestaan voor bereik en
gecumuleerde campagne-GRPs.
Overige zenders in de ruwe data kunnen alleen intern worden gerapporteerd. Extern rapportage is

niet toegestaan.

FIGUUR 5.1.

Rapportage mogelijk

Rapportage
toegestaan

Tijdvak

Spot

Programma

Standaardzenders Full audit

√

√

√

Extern kdh

Standaardzenders Beperkte audit

√

√

X

Extern kdh

SKO Light-zenders

√

X

X

Extern bereik en
GRPs (campagnes)

Overige zenders

√

X

X

Intern

3. BESTANDEN IN HET KIJKONDERZOEK
3.1. BESTANDEN MET RESPONDENTGEGEVENS

In het kijkonderzoek wordt gebruikt gemaakt van 2 soorten databestanden met kijktrajecten.
Hieronder wordt beschreven welke bestanden wanneer gebruikt dienen te worden bij het
berekenen van kijkcijfers.
TABEL 5.1.

Samenvatting datagebruik en datafiles

Welke resultaat?

Welke files gebruiken?

KijkTotaal

VWGwwwwd.dat

UGKwwwwd.dat van dag 0 en de 6 opvolgende dagen

Uitzenddag

VWGwwwwd.dat

UGKwwwwd.dat van dag 0

Tijdens uitzending (TU)

VWGwwwwd.dat

Niet

Uitgesteld Kijken (UGK)

Niet

UGKwwwwd.dat van dag 0 en de 6 opvolgende dagen

Met de introductie van UGK-files in het kijkonderzoek vindt een belangrijke wijziging plaats in de
VWG-files. Dit vanwege het volgende: de trajecten die in de VWG-file de zendercode Video, DVD of HD
hebben, kunnen uitgesteld kijken betreffen. Om te voorkomen dat ze in het KijkTotaal tot
dubbeltellingen leiden, zijn kijktrajecten (DVD/HD of Video) die Uitgesteld Kijken betreffen, in de
VWG-file voorzien van een markering
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De kijktrajecten in de VWG file met een markering dienen bij berekeningen over het KijkTotaal niet
meegenomen te worden. In figuur 5.1 is schematisch aangegeven waarom op een dergelijke manier
met Uitgesteld Kijken moet worden omgegaan.
FIGUUR 5.2 VOORBEELD GEBRUIK VAN KIJKTRAJECTEN DVD/HD OF VIDEO IN DE VWG-FILE

Dag
Rapportage UGK data over maandag in de file van:

Currency

Ma

Di

Wo

Do

Vrij

Zat

Zo

Totaal

Zender A

100

10

10

0

0

0

0

120

Zender B

80

0

0

0

10

0

10

100

HD UGK

10

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

DVD huur

10

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

10

200

10

10

0

10

0

10

230

Marktaandeel
Maandag

Maandag

Gemarkeerd Kijkgedrag HD in de VWG-file

Currency

Tijdens Uitzending

- niet gebruiken in currency

Zender A

52%

50%

- want in de currency toegekend

Zender B

43%

40%

- aan een eerder uitzendmoment!

HD UGK

0%

5%

DVD huur

4%

5%

HD/DVD totaal

4%

10%

Het kijken naar de HD van maandag (tien minuten) wordt bij het berekenen over het KijkTotaal via
de UGK-file toegekend aan een eerder moment (de dag van uitzending van hetgeen gekeken wordt).
Die 10 minuten komen dus in de resultaten van een andere dag terug. Ze zijn nog wel in de VWG-file
aanwezig voor het geval er berekeningen plaatsvinden ‘Tijdens Uitzending’. Dan wordt er alleen
gekeken wat er gebeurde op het moment van uitzenden. Op dat moment tellen de 10 minuten kijken
naar HD wel mee met de zender HD.
3.1.1 KIJKTRAJECTEN

Het bestand VWGwwwwd.DAT bevat informatie over wie van de panelleden wanneer en hoe lang op
welk toestel naar welke zender heeft gekeken.
De data zijn ingedeeld in kijktrajecten. Daarbij geeft één kijktraject een onveranderde situatie weer:
dezelfde personen kijken op hetzelfde toestel naar dezelfde zender. Zodra er iets aan de situatie
verandert (bijvoorbeeld als iemand stopt met kijken, als er iemand bij komt of als naar een andere
zender wordt geschakeld) begint een nieuw kijktraject.
Kijkgedrag waaraan geen kijker kan worden toegekend, staat niet in de ruwe data.
Ook onbekend schermgebruik wordt per 1 april 2003 niet meer in de ruwe data opgenomen.
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Wél bevat het bestand het kijken naar de video, DVD en Harddisk recorder (zowel voorbespeelde als
zelf opgenomen), waarbij kijktrajecten gemarkeerd zijn die ook in de UGK-file voorkomen (die dus
uitgesteld kijken betreffen) en in de VWG-file dus moeten worden genegeerd.
Welke zenders een eigen zendercode krijgen, wordt door SKO vastgesteld. Alle overige zenders
worden in één code (“Rest”) samengevat. Welke zendercodes in de ruwe data van de betreffende
dag voorkomen, valt uit de dagelijks geleverde zendertabel af te leiden. Een actueel overzicht van
alle zenders is te vinden in bijlage 6. Het kijkgedrag naar teletekst wordt toegekend aan de
betreffende zender.
3.1.2 UITGESTELD KIJKGEDRAG

Het bestand UGKwwwwd.DAT bevat gegevens over het uitgesteld kijken van zelf op video-, dvd- en
harddiskrecorder opgenomen televisie-uitzendingen. Ook als content niet zelf is opgenomen, maar
via de randapparatuur is afgespeeld, bijvoorbeeld on-demand via de settopbox, wordt dit als
uitgesteld kijken geregistreerd.
Deze file verandert per 31-12-2007. Hiervoor bevatte dit bestand alleen gegevens over het uitgesteld
kijken van zelf op video opgenomen televisie-uitzendingen.
Nieuwe file specificatie: in het dagelijkse bestand staan de gegevens over het Uitgesteld Kijken naar
programma’s die uitgezonden werden tot 7 dagen vóór die betreffende dag. (Voorbeeld: Op 22 mei
bevat dit bestand het uitgesteld kijkgedrag naar alle programma’s die tot en met 14 mei terug zijn
opgenomen) Het bestand met het uitgesteld kijkgedrag is aanvullend. Het uitgesteld kijkgedrag (via
de Video, DVD- en HD-recorder, settopbox) is immers ook al in de ruwe data als kijkgedrag
opgenomen bij de dag waarop het kijkgedrag plaatsvond (zie § 3.1 in Bijlage 1). Als iemand een
programma in de week na uitzending twee maal bekijkt, wordt dit uitgesteld kijkgedrag in het UGKbestand ook twee maal gerapporteerd.
3.1.3 ACHTERGRONDKENMERKEN

Het bestand DEMwwwwd.DAT bevat de achtergrondkenmerken van de panelleden, die in de basisen de productondervraging zijn gemeten of zijn vastgesteld op een ander moment in het jaar en
waarop doelgroepen kunnen worden gedefinieerd.
Er wordt dagelijks een bestand met de beschrijving en posities geleverd, DEMwwwwd.COD. Dit
bestand bevat een telling van alle kenmerken voor de betreffende dagsteekproef. Naast de
achtergrondgegevens bevat het bestand DEMwwwwd.DAT een weegfactor, die gelijk is aan de weegfactor uit het wgt-bestand (zie § 3.1.4 in Bijlage 1).
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3.1.4 WEEGFACTOREN

Het bestand WGTwwwwd.DAT bevat voor de panelleden de dagelijkse weegfactor. Deze weegfactor
bestaat uit 8 posities waarvan de laatste positie als decimaal gelezen dient te worden. In deze
weegfactor is een projectiefactor al inbegrepen, waardoor het aantal panelleden geprojecteerd
wordt op de populatieaantallen. De som van de weegfactoren van één dag geeft dus de populatiegrootte aan. Panelleden die niet in het wgt-bestand voorkomen, hebben een weegfactor van nul.
Het kijkerpanel kan door nieuwe aan- en afsluitingen, technische problemen, vakantie ed. dagelijks
enigszins van samenstelling veranderen. Om deze schommelingen in het kijkerpanel te
compenseren, dient de weegprocedure dagelijks te worden uitgevoerd. Elke respondent van drie
jaar of ouder heeft hierdoor dagelijks een aparte weegfactor.

Naast de standaardrapportages werden tot 2004 door Intomart GfK dagelijkse, wekelijkse en
maandelijkse referentierapportages ter beschikking gesteld die vooral ter controle voor de
gebruikers van de ruwe data dienen. In de referentierapportages werden kijkdichtheid en kijktijd
altijd op 6 decimalen nauwkeurig vermeld. Het marktaandeel was afgerond op 1 decimaal. Alle
resultaten in de referentierapporten worden aangegeven voor de doelgroepen 3+, 6+ en 13+. Vanaf
2007 wordt er dagelijks een kwartierrapport als referentie opgeleverd met kijkdichtheid voor de
doelgroepen 3+, 6+ en 13+. Vanaf 1-1-2008 wordt deze rapport zowel voor het KijkTotaal als voor de
Uitzenddag geleverd.
Vanaf 2-7-2012 zijn worden er nieuwe controlegetallen opgenomen in de dagelijkse STA en STAU
files. Het doel van dit getal is om te controleren dat de analysesoftware de complete file met de
kijktrajecten (VWGwwwwd.DAT) en de gewichten (WGTwwwwd.DAT) heeft ingelezen. Wat voorheen
de kdh van doelgroep 3+ voor de tijdvak 0200-2600 per zender afgerond op 6 decimalen was, is
veranderd in een getal opgebouwd uit per zender de som van de kijktrajecten maal de gewichten
van de respondent.
Bij de overgang van zomer- naar wintertijd waarbij het eerste uur van 02:00-03:00 twee keer
voorkomt en in de VWGwwwwd.DAT als 01:00-02:00 wordt gerapporteerd, tellen deze kijktrajecten
dus ook mee in de controlegetallen.

3.2. BESTANDEN MET UITZENDGEGEVENS
3.2.1

PROGRAMMA’S

Het bestand jjjjmmdd.PRL bevat een aantal gegevens van alle programmatypen (mogelijke typen
zijn programma’s, promo’s, billboards, postbus 51, reclameblokken, homeshopping, storingen en
station Ids) die op de gecodeerde zenders (voor actueel overzicht van alle zenders zie
www.kijkonderzoek.nl) op de betreffende dag zijn uitgezonden. Naast de titel, begin- en eindminuut
van een uitzendelement en het programmatype bevat dit bestand de SKO-codes. Bovendien bestaat
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er een variabele die voor programmadelen aangeeft welke programmadelen bij elkaar horen en een
volgnummer per uitzendelement per zender per dag.
Per 1-1-2011 is er een extra veld beschikbaar met informatie over de programma titel. Deze titel is
overgenomen uit de pre-log files van de zenders en wordt niet door Nielsen geharmoniseerd.
Ook per 1-1-2011 wordt de informatie over promo’s uitgebreid. Een classificatie van de promo’s
(PromoTypeID), gepromote datum (Promoted Day) en zender (Promoted Channel ID) zijn als nieuwe
velden toegevoegd. Ook is de informatie over gepromote programma’s toegevoegd.
Programmatitels zullen worden toegevoegd in de nieuwe velden Secondary en Tertiary Harmonized
titel indien de promo naar meer dan een programma verwijst.
3.2.2

SPOTS

Het bestand jjjjmmdd.SPL bevat een aantal gegevens van alle spots die op de gecodeerde zenders
op de betreffende datum zijn uitgezonden. In het bestand staan naast formele gegevens zoals de
zender- en blokcode, het volgnummer van elke spot in het blok, de spot identificatie code, de
beginminuut en de reële lengte van de spot, enkele variabelen betreffende de commercial
(commercial type, commerciële lengte, filmnummer, de door Nielsen geharmoniseerde ID –TVTID),
de titel van de commercial bij de exploitant, het 30 seconden tarief1 en geharmoniseerde naam van
de bemiddelende media bureaus. Per 1-1-2011 bevat dit bestand ook het veld Emission Kind. Events
kunnen worden uitgezonden in verschillende formats, dit nieuwe veld biedt de mogelijkheid om de
formats Full Screen, Split Screen, Ident, Crawl Add en Banner Ad te onderscheiden bij de elementen
met een TVTID.
Vanaf 1-1-2011 worden ook de billboards met een aparte TVTId door Nielsen geregistreerd. Deze
billboards kunnen ook in de SPL file voorkomen.
3.2.3

CLASSIFICATIE VAN DE COMMERCIALS

Het bestand jjjjmmdd.cla bevat informatie over de op de betreffende datum uitgezonden
commercials waarmee de uitgezonden spots geclassificeerd kunnen worden. Per TVTID staan in dit
bestand de duur van de referentie commercial, zijn geharmoniseerde titel en geharmoniseerde
informatie over het product van de commercial (merk, submerk, productnaam, branche en
adverteerder).
Vanaf 1-1-2011 kan het bestand bij billboards ook meerdere adverteerders en producten per TVTIds
bevatten. Om die reden is er een nieuwe veld (MultipleProduct) toegevoegd. Ook per 1-1-2011 is het
veld ProductSequenceNumber verwijderd uit de CLA-file.
TVTID’s hebben een product (combinatie van brand-subbrand-productname) en een adverteerder,
die gepresenteerd wordt in de CLA. Omdat in de tijd de adverteerder van een product kan wijzigen,

1

Indien deze gegevens door de exploitant aan Nielsen worden geleverd.
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bijvoorbeeld door overname door andere bedrijven, is vanaf 1-7-2012 de structuur van de CLA file
gewijzigd. In de nieuwe structuur bestaat de mogelijkheid om een nieuwe adverteerder aan een
bestaand product toe te voegen met een “vanaf datum”.
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BIJLAGE 2

BEREKENING VAN HET SPOTBEREIK VIA HET KANSMODEL

1.
INLEIDING
Verschillende vormen van analyse op dezelfde data dienen voor een bepaald resultaattype dezelfde

waarden op te leveren. En samenhangende resultaattypen dienen waarden op te leveren, die in
logisch verband met elkaar staan. Het is voor de gebruiker onduidelijk en dus ongewenst, als aan
deze voorwaarden niet wordt voldaan. Vandaar dat een voortdurende oriëntatie op de definities en
daarmee de calculatiemethoden op zijn plaats is. Voor de vaststelling van een gegeven als
kijkdichtheid blijkt het geen groot probleem te zijn om tot een uniforme rapportage te komen.
Het garanderen van een dergelijke logische samenhang is bij het gegeven "nettobereik" echter
lastiger. Beide resultaattypen staan immers niet los van elkaar: de frequentieverdeling van kijken en
het daarmee samenhangende bereik met betrekking tot een reeks spots, levert een aantal GRP's op,
dat een optelling is van kijkdichtheden. Het probleem van vaststelling van een spotbereik lijkt dus
niet moeilijker dan dat van kijkdichtheden, temeer omdat het spotbereik na één uitzending gelijk
dient te zijn aan de kijkdichtheid van die uitzending.
Dat toch een probleem bestaat, is het gevolg van de keuzemogelijkheid in de wijze van vaststelling
van definities. Voor kijkdichtheid bestaat één algemeen geaccepteerde definitie, al is deze
misschien minder doorzichtig dan op het eerste gezicht lijkt; voor nettobereik worden, zoals in het
vervolg zal blijken, in de praktijk verschillende definities gebruikt, waaruit dan ook verschil in
rekenmethode en dus resultaat voortvloeit. Voor het spotbereik in het kijkonderzoek is een definitie
gekozen, die logisch aansluit op de definitie van kijkdichtheid.
2.
SPOTBEREIK EN UITGESTELD KIJKEN
Het spotbereik in het kijkonderzoek wordt berekend via het kansmodel. De berekening van het

spotbereik wordt op deze wijze gedaan om de relatie tussen kijkdichtheid, aantal GRP’s en
contactfrequentie te blijven handhaven, ook wanneer de kijkdichtheid op een continu manier wordt
gemeten (kijkduurmethode). In volgende paragrafen wordt nagegaan hoe deze relatie tot stand
komt en hoe het berekenen van het spotbereik via het kansmodel deze relatie kan garanderen.
Vanaf 1-1-2008 wordt het uitgesteld kijken in het KijkTotaal opgenomen. Dat betekent dat
kijkdichtheden kunnen uitkomen tot boven de 100%, waarop de definitie van kijkkansen en de
spotbereikformule niet meer toepasbaar zouden zijn voor analyses van data inclusief uitgesteld
kijken. Het gevolg hiervan is dat de spotbereik formule alleen kan worden berekend gebaseerd op
het kijkmoment van uitgesteld kijken.
In tegenstelling tot het hanteren van het uitgesteld kijken in overige resultaattypen dan het
KijkTotaal, wordt uitgesteld kijken hier niet toegekend aan het oorspronkelijke uitzendmoment bij

Pagina 57 van 75

het berekenen van het spotbereik. Wanneer een spot uitgesteld wordt bekeken op een bepaald
tijdstip is het uitgangspunt dat dit kijkmoment een nieuw contactmoment creëert.
Daarvoor dient dit resultaattype altijd via de WVG in combinatie met UGK bestanden gebaseerd op
kijkmoment te worden berekend.
FIGUUR 6.1: VOORBEELD VAN HET TOEKENNEN VAN UITGESTELD KIJKEN BIJ PROGRAMMA’S EN TIJDVAKKEN

FIGUUR 6.2: VOORBEELD VAN HET TOEKENNEN VAN UITGESTELD KIJKEN BIJ CAMPAGNES EN SPOTS.

Campagne X met 2 inschakelingen:
A.
B.

1-7,
1-7,

Nl1,
20.00.00-20.00.59
RTL4, 21.00.00-21.00.59

A

1-7, NL1,

20.00.00-20.00.23 = 24”

B

1-7, RTL4,

21.00.00-21.00.11 = 12”

B

1-7, RTL4,

21.00.00-21.00.59 = 60”

Kijkers:

Resp 1: gezien

Resp 2: gezien

En inschakeling B ook uitgesteld gezien twee dagen na de uitzending:
-> Dit wordt een nieuw contact moment in de calculatie, wij noemen het
Gezien

Resp 3:

B uitgesteld 3-7, RTL4, 16.00.00-16.00.29 = 30”

niets gezien van campagne
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Methode:

Om de calculatie en rapportage bij elkaar te brengen is het volgende noodzakelijk:
Spot

A

B

B-UGK

Resp1

0.4

0.2

0.0

Resp2

0.0

1.0

0.5

Resp3

0.0

0.0

0.0

Calculatie volgens de calculatieregels:

(Weging buiten beschouwing gelaten)
A (1-7, Nl1)
B (1-7, RTL4)
B- UGK (3-7, RTL4)
kijkmoment p1
q1
kijkmoment p2
q2
kijkmoment
p3
q3
24
0.4
0.6
12
0.2
0.8
0
0
0
0
1
60
1
0
30
0.5
0
0
1
0
0
1
0
0

Resp 1
Resp 2
Resp 3

24

72

1
0.5
1

30

100(%)*som/3 Sec A
13.3% 86.7% Sec B
40.0% 60.0% Uitgesteld
Kdh
0.4*0.33 = 13.0%
0.2*0.33+1*0.33 = 40.0%
0.5*0.33 = 17.0%

16.7%

83.3%

Som GRP = 13%+40%+17% = 70%
Aantal uitzendingen gezien A, B en B uitgesteld (KijkTotaal, 1+):
f(0,1)
q1
Resp 1
Resp 2
Resp 3
100(%)*som/3

0.6
1
1
2.6
86.7%

f(1,1)
p1
0.4
0
0
0.4
13.3%

f(0,2)

f(1,2)

0.48
0
1
1.48
49.3%

0.44
1
0
1.44
48.0%

f(2,2)

f(0,3)

0.08
0
0
0.08
2.7%

0.48
0
1
1.48
49.3%

f(1,3)
0.44
0.5
0
0.94
31.3%

f(2,3)

f(3,3)

0.08
0.5
0
0.58
19.3%

Netto bereik = f(1,3)+f(2,3)+f(3,3) = 31.3%+19.3%+0.0% = 50.7% = 1-49.% = 1- f(0,3)
Uit de freq. verdeling hebben wij = 1 x f(1,3) + 2x f(2,3)+ 3x f(3,3) =1x 31.3% +2x 19.3% +3x 0.0% = 70%
= som GRP’s
Bereiksopbouw
Totaal respondenten
Frequentie klasse
0
1
2
Spot in schema
A 0.867 0.133
B 0.493 0.48 0.0267
B Uitgesteld 0.493 0.313 0.1933
Grps
0
0.3
0.4

3 Som (horizontaal)
1
1
0
0
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0.973
0.7

0
0
0
0
0.0%

Rapportage (totaal, per spot)
Uitzending A

Rp1
Rp2
Rp3
Som
Som/3
(=kdh%)
Netto Bereik
Niet Bereik

p1
0.4
0
0
0.4

q1
0.6
1
1
2.6

p2
0.2
1
0
1.2

q2
0.8
0
1
1.8

0.133

0.867
13.3%
86.7%

0.400

0.600
40.0%
60.0%

Rp1
Rp2
Rp3
Som
Som/3
(=kdh%)
Netto Bereik
Niet Bereik



Uitzending B

Uitzending A
p1
q1
0.4
0.6
0
1
0
1
0.4
2.6
0.133

0.867
13.3%
86.7%

Uitzending B
p2
q2
0.2
0.8
1
0
0
1
1.2
1.8
0.400

0.167

0.833
16.7%
83.3%

Uitzending B - UGK
p3
q3
0
1
0.5
0.5
0
1
0.5
2.5
0.167

0.493
50.7%
49.3%
UITZENDDAG
Uitzending A en B
q1 * q2
0.48
0
1
1.48

0.833
16.7%
83.3%

0.493
50.7%
49.3%

Totaal van de campagne wordt als volgt gerapporteerd.

1+ Bereik


0.600
40.0%
60.0%

UGK
CURRENCY
Uitzending B- UGK Uitzendingen A, B en B-UGK
p3
q3
q1 * q2 * q3
0
1
0.48
0.5
0.5
0
0
1
1
0.5
2.5
1.48

KIJKTOTAAL

UITZENDDAG

UGK

50.7%

50.7%

16.7%

KIJKTOTAAL

UITZENDDAG

UGK

13.3%

13.3%

Bereik na Spot A

Rp1
Rp2
Rp3
Som
Som/3 (=kdh%)
Netto Bereik
Niet Bereik

Uitzending A
p1
q1
0.4
0.6
0
1
0
1
0.4
2.6
0.133
0.867
13.3%
86.7%

Na Spot A = Rp1*0.4 + Rp2*0.0 + Rp3 * 0.0 = 0.4
GRPs = Som/3(=kdh%) = 0.4/3 = 0.133
Bereik na spot A.
(1-7, NL1, 20.00.00-20.00.59)


Bereik na Spot B
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0.0%

Rp1
Rp2
Rp3
Som
Som/3
(=kdh%)
Netto Bereik
Niet Bereik

Uitzending A
p1
q1
0.4
0.6
0
1
0
1
0.4
2.6

Uitzending B
p2
q2
0.2
0.8
1
0
0
1
1.2
1.8

0.133

0.400

0.867
13.3%
86.7%

Uitzending B - UGK
p3
q3
0
1
0.5
0.5
0
1
0.5
2.5

0.600
0.167
40.0%
60.0%

Uitzending B en
Uitzending B-UGK
q2*q3
0.8
0
1
1.48

0.833

0.493
50.7%
49.3%

16.7%
83.3%

Bij de berekening van bereik van Uitzending B en B Uitgesteld behandelen wij B én B-UGK als losse
events:
Rp1*0.4 + Rp2*0.0 + Rp3 * 0.0 (bereik SPOT A) + Rp1 0.2 + Rp2 1 + Rp3 0.0 (bereik SPOT B) + Rp1 0.0 +
Rp2 0.5 0 + Rp1 0.0 (bereik SPOT B-UGK) = 0.4 + 1.2+ 0.5 = 2.1
GRPs = Som/3(=kdh%) = 2.1/3 = 0.70
Netto Bereik = 50.7%
KIJKTOTAAL

UITZENDDAG

UGK

50.7%

50.7%

40.0%

Bereik na spot B.
(1-7, RTL4,21.00.00-21.00.59) `
KIJKTOTAAL RAPPORTAGE
GRPs

Totaal

1+

Na A

13.3

13,3

13.3

Na B

70.0

50.7

31,3

2+
19.3

3.
KIJKDICHTHEID EN KIJKKANS
Het meten van kijkniveaus geschiedt door op bepaalde tijdstippen - meetmomenten - te observeren

of een persoon kijkt - kijkmomenten. Het is gemeengoed te zeggen dat naar een programma met x%
kijkdichtheid, x% personen hebben gekeken. Voor een dergelijke vaststelling is geen basis in de
definitie; wat is namelijk "hebben gekeken"? Dat kan in theorie variëren van een enkel kijkmoment
tot "het zien van het hele programma".
De wijze van calculatie van kijkdichtheid houdt rekening met de kijkduur van een respondent: twee
respondenten zien elk een helft van een programma of de ene respondent ziet het in zijn geheel en
de andere niet; beide situaties leveren 50% kijkdichtheid. Dit komt, omdat we een - overigens
zinvolle - bewerking uitvoeren van kijk- en meetmomenten.
Het quotiënt van kijkmomenten en meetmomenten van een persoon is een relatief kijkvolume dat
we in het vervolg aanduiden met de term kijkkans. De term kans is van toepassing, omdat er steeds
sprake is van een statistische kans dat een meetmoment als kijkmoment wordt aangemerkt; indien
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de meetmomenten een representatieve steekproef vormen uit alle mogelijke meetmomenten uit
het universum, mogen hierop calculatieregels - en met name de schattingsregels - worden
toegepast uit de kansberekening.
Als symbool voor kijkkans van een persoon wordt de letter p gebruikt. Voor alle kijkmomenten k van
die persoon in een uitzending gebruiken we de letter K en voor alle meetmomenten m de letter M,
zodat voor een persoon i geldt:
pi 

k
m

i



i

Ki
Mi

Verder introduceren we voor het complement van pi het symbool qi, de kans op niet-kijken:
qi = 1 - pi =

Mi  K i
Mi

De nauwkeurigheid van meten van de kijkkans hangt dan samen met M, de frequentie van
meetmomenten, vergelijkbaar met de omvang van een steekproef. In de praktijk zijn daarvoor
meerdere alternatieven beschikbaar. Hier maken we onderscheid in de grove “prik”methode en de
fijnere kijkduurmethode.
De laagste frequentie in de praktijk van televisieonderzoek is één meetmoment per minuut, waarbij
door middel van de prikmethode per minuut één zender aan elke kijker wordt toegekend. Het aantal
mogelijke waarden van p voor een tijdvak/programma/spot is recht evenredig met het aantal
meetmomenten: naarmate het aantal meetmomenten wordt opgevoerd, kan p een meer
genuanceerde waarde bereiken, te vergelijken met het weergeven van een getal in meer decimalen.
Voeren we nu het aantal meetmomenten op tot het technisch maximaal mogelijke aantal (nl. één
per seconde), dan hebben we de kijkduurmethode.
Als definitie voor kijkdichtheid geldt in beide gevallen:
n

p

i

kdh =

i 1

n



1
n

 Ki 


i 
i 1
n

  M

(waarin n = het aantal respondenten in de steekproef).
Consequentie van deze definitie is, dat een respondent voor de kijkdichtheid niet wordt ingeteld als
0 of 1, maar met zijn of haar kijkkans.
De kijkduurmethode zal daarbij een nauwkeuriger gegeven opleveren dan de prikmethode, omdat
zij als het ware op een grotere steekproef is gebaseerd en nauwkeuriger waarden kan bereiken.
4.
GEVOLGEN VOOR DE DEFINITIE VAN SPOTBEREIK
Eén van de belangrijkste conclusies uit de vorige paragraaf moet zijn, dat het bij kijkdichtheid als

gewoon wordt beschouwd om via de kijkkans eventueel te rekenen met "gedeeltelijk kijkgedrag",
dus niet slechts individuen in de berekening te betrekken die een geheel traject (programma,
kwartier of spot) hebben gekeken, maar elk waargenomen kijkmoment daarin te betrekken.
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De consequentie van deze denkwijze is dat niet meer wordt gedacht op zgn. dichotome wijze - dat
wil zeggen van twee mogelijkheden: wèl of niet - maar in een (vrijwel) continue schaal van mogelijkheden.
Het is gewenst deze benadering ook toe te passen op het spotbereik dat zo zeer verbonden is met
de kijkdichtheid. Dit wordt echter bemoeilijkt door het dichotome karakter dat men intuïtief
verbindt aan bereik. Geeft het woord "kijkdichtheid" op zich al het continue karakter - meer of
minder 'dicht' - weer, voor bereik geldt dit gevoelsmatig niet: men is wel of niet bereikt en niet een
beetje of heel erg. Bereik wordt dus veeleer een dichotoom principe toegedacht, dat dan ook wordt
gevolgd in de in gebruik zijnde definities voor programmabereik en zenderbereik.
Dat in het spotbereik niet een dergelijk dichotoom principe wordt toegepast, vindt zijn oorzaak in
het eerder vermelde feit dat dit resultaattype een nauwe intuïtieve relatie heeft met een aantal
andere belangrijke resultaattypen, namelijk: contactfrequentie, kijkdichtheid en aantal GRP's.
Intuïtief zal:
a. het spotbereik, vermenigvuldigd met de gemiddelde contactfrequentie het aantal
GRP's dienen op te leveren, dat op haar beurt weer de som is van de
spotkijkdichtheden (i.e. de kijkdichtheid van de reclameminuut);
b. door het dichotome karakter van het begrip contact - er is wel of geen contact
geweest - een contactfrequentie een geheel getal zijn.
De definitie van het spotbereik beoogt aan elk van deze twee intuïtieve uitgangspunten te voldoen.
Hoewel de daaruit voortvloeiende problematiek opgaat voor reeksen spots van willekeurig welke
omvang, komt deze het meest duidelijk naar voren in het specifieke geval van 1 spot. De gemiddelde
contactfrequentie daarvan is bij kijkers volgens punt b gelijk aan 1 en het aantal GRP's gelijk aan de
kijkdichtheid (van de reclameminuut). Volgens punt a zal het spotbereik echter gelijk dienen te zijn
aan de kijkdichtheid die via een continue schaal wordt gemeten.
Dat een bereiksdefinitie, zoals het programmabereik, in dit geval tekort schiet om aan
bovenstaande relaties te voldoen, blijkt uit het volgende theoretische voorbeeld.
Het aantal kijkers gedurende een reclameminuut meetduur M dus 60 sec. kan als volgt naar kijkduur
worden verdeeld:
TABEL 6.1

(A)

(B)

C = A/60

(B x C)

kijkduur

steekproef

K

%

p = K/M

tot kdh

20 sec.

3%

⅓

1%

30 sec.

4%

½

2%

60 sec.

6%

1

6%

bijdrage

9%
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Dit leidt tot een kijkdichtheid van 9%. In een 50%-programmabereik telt ieder mee
met een kijkduur van 30 seconden of langer en dit bedraagt in ons voorbeeld dus:
4 + 6 = 10%.
Uitwerking van punt a leidt tot de volgende inconsequentie:
% bereik x aantal GRP's =

gemiddelde contactfrequentie

10

10%

x 1

=

=

kijkdichtheid

 9%

Feitelijk wordt de in het voorbeeld ontstane ongelijkheid veroorzaakt door een frictie met de beide
uitgangspunten, met name door het continue karakter van de kijkdichtheid tegenover het
dichotome karakter van het bereik. In de kijkdichtheid wordt iedereen betrokken bij wie ook maar
een kijkmoment is waargenomen, in het programmabereik niet. Een bereik kan nooit los worden
gezien van het bereikscriterium waarvan het een uitdrukking is; zoals bleek, zijn in het kijkonderzoek
al meer bereikscriteria in gebruik en zijn uiteraard nog vele andere denkbaar.
Om het spotbereik toch consequent te kunnen berekenen, dient gebruik te worden gemaakt van
één van de diverse alternatieven die ten grondslag liggen aan modellen die onder andere bij
mediaplanning worden gebruikt in de theorie van het mediabereik. Eén van deze modellen is het
individuele kansmodel dat aan de gehanteerde rekenwijze van het spotbereik ten grondslag ligt.
5.
SPOTBEREIK VOLGENS HET KANSMODEL
Zodra bij een respondent minstens één meetmoment een kijkmoment oplevert, zal dit gevolgen

hebben voor de telling ten behoeve van de kijkdichtheid. Voor de gewenste relatie tussen
spotbereik/contactfrequentie en kijkdichtheid ligt dan een bereiksprincipe voor de hand, dat is
gebaseerd op een minimaal criterium: "iets" van de uitzending gezien. Bij elke bereiksdefinitie levert
een respondent een bijdrage aan het bereik zodra aan het bij de definitie behorend criterium is
voldaan; in het spotbereik dus zodra minstens één kijkmoment wordt aangetroffen.
De vraag die vervolgens moet worden beantwoord, is: “Wat is de betrokken bijdrage dan?” In het
geval van de prikmethode is het antwoord daarop eenvoudig. Het enige meetmoment van de
reclameminuut levert òf wel, òf niet een kijkmoment op. In het geval van een kijkmoment wordt dit
als contact geteld en, zo de respondent nog geen contacten heeft gehad, wordt deze ingeteld bij het
nettobereik. Deze benadering heeft het voordeel dat het aantal contacten altijd een geheel getal zal
opleveren. In het kijkonderzoek is echter gekozen voor de kijkduurmethode (zie § 5.2). Deze
methode levert nauwkeuriger informatie dan de enkele prik, maar leidt niet zonder meer tot een
geheel aantal contacten. Dit kan een probleem zijn bij bijvoorbeeld het berekenen van een
contactfrequentie.
Om aan dit probleem het hoofd te bieden, wordt de kans geschat dat een aselecte meting in een
reclameminuut een contact (als geheel getal) zou opleveren of niet. Om het minimale criterium te
handhaven, is de schatting van deze kans gebaseerd op de kijkduurmethode, dus op alle
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meetseconden van de minuut. Per respondent i worden voor de minuut k de volgende grootheden
berekend:
pi (k) =

aantal kijkmomenten

=

aantal kijkseconden

aantal meetmomenten
qi (k)= 1 - pi (k) =

aantal niet-kijkmomenten =

60
aantal niet-kijkseconden

aantal meetmomenten

60

Eén van de basisregels in de kanstheorie is het zogenaamde vermenigvuldigings-theorema: zijn A en
B twee onafhankelijke gebeurtenissen, dan is de kans op het optreden van zowel A als B gelijk aan
het product van de kansen op beide gebeurtenissen afzonderlijk:
p(A & B) = p(A) × p(B)
Introduceren we nu in een campagne van n uitzendingen (reclameminuten) het symbool c voor het
aantal contacten, dan stelt f i (c,k) de contactfrequentie voor van een respondent na k = 1, 2, …, n
uitzendingen. Op basis van het vermenigvuldigingstheorema geldt dan:
f i (c,k) = f i (c-1,k-1) x pi (k) + f i (c,k-1) x qi (k)
Toepassing van deze formule leidt tot een iteratief berekeningsproces met als startwaarden:
f i (1,1) = pi (1)
f i (0,1) = qi (1)
Voor een woordelijke weergave van het procédé geven wij als voorbeeld de berekening van de
kansverdeling van de contactfrequentie bij k = 3:
f i (0,3): kans op 0 na 3: (kans op 0 na 2) * q
f i (1,3): kans op 1 na 3: (kans op 0 na 2) * p + (kans op 1 na 2) * q
f i (2,3): kans op 2 na 3 is gelijk aan: (kans op 1 na 2) * p + (kans op 2 na 2) * q
f i (3,3): kans op 3 na 3 is gelijk aan: (kans op 2 na 2) * p
Nadat voor een respondent, met weegfactor gi , de berekeningen zijn voltooid tot
k = n, wordt zijn bijdrage aan het totaal van een frequentiegroep c ingeteld met:
gi f i (c,n).
De op deze wijze verkregen frequentieverdeling levert, na deling door de som van de
respondentgewichten, een proportionele weergave op, die kan worden herleid tot percentages,
waarna het nettobereik wordt verkregen door sommering van alle percentages behorende bij c  1.
6.

VOORBEELD VAN DE REKENFORMULE
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In figuur 6.2 is een eenvoudig rekenvoorbeeld uitgewerkt van 5 respondenten voor 2 uitzendingen.
De weging van respondenten is hier buiten beschouwing gelaten, maar is eenvoudig te
implementeren.
FIGUUR 6.3: REKENVOORBEELD SPOTBEREIK EN CONTACTFREQUENTIE

uitzending 1
aantal meetmomenten

uitzending 2

60

60

kijkmom

p(1)

q(1)

kijkmom

p(2)

q(2)

respondent 1

24

0.40

0.60

3

0.05

0.95

respondent 2

0

0.00

1.00

15

0.25

0.75

respondent 3

12

0.20

0.80

6

0.10

0.90

respondent 4

0

0.00

1.00

0

0.00

1.00

respondent 5

6

0.10

0.90

60

1.00

0.00

f(1,2)

f(2,2)

totaal
kijkdichtheid

42

84

14.0%

28.0%

aantal uitzendingen gezien:

f(0,2)
a

b

f(0,1)

f(1,1)

f(0,1)q(2)

f(0,1)p(2)

f(1,1)q(2)

a+b

f(1,1)p(2)

respondent 1

0.60

0.40

0.57

0.03

0.38

0.41

0.02

respondent 2

1.00

0.00

0.75

0.25

0.00

0.25

0.00

respondent 3

0.80

0.20

0.72

0.08

0.18

0.26

0.02

respondent 4

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

respondent 5

0.90

0.10

0.00

0.90

0.00

0.90

0.10

3.04

1.82

0.14

60.8%

36.4%

2.8%

som
100 (%) x som / 5

Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat 36.4% 1 uitzending heeft gezien en 2.8% beide uitzendingen, zodat
het nettobereik 36.4 + 2.8 = 39.2% bedraagt, oftewel met behulp van het nulbereik: 100 - 60.8 =
39.2%.
De som van de GRP's bedraagt: 14.0 + 28.0 = 42.0%.
Ook uit de frequentieverdeling volgt: 1 x 36.4 + 2 x 2.8 = 42.0, waarmee aan de gestelde eis van
overeenstemming tussen kijkdichtheden en frequentieverdeling blijkt te zijn voldaan.
De uitgevoerde bewerking levert wiskundig een sluitend resultaat op. De betekenis van de
bewerking is echter meer dan alleen wiskundig van aard. Het is een kansrekening, dus een
statistische bewerking, om de projectie van alle respondenten op basis van alle theoretisch
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mogelijke meetmomenten in te schatten. Daarom is het verantwoord voor een afzonderlijke
respondent fractionele contacten in te tellen (iets wat in werkelijkheid onmogelijk is), als bijdrage
tot een zo zuiver mogelijk geschatte gemiddelde waarde.
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BIJLAGE 3 CRITERIA PERIODESTREEKPROEVEN
Deze criteria voor periode steekproeven worden gebruikt voor berekeningen van het KijkTotaal en
ook voor de rapportagetypen Tijdens Uitzending en Uitgesteld Kijken.
Bij het berekenen van het bereik dat een campagne inclusief Uitgesteld Kijken realiseert, wordt
gebruik gemaakt van een periode steekproef op basis van de weken waarin de oorspronkelijke
uitzendingen plaatsvonden (dag 0).
Weken:

Het aantal weken dat de periodesteekproef omvat

Weekdagen:

Het maximale aantal dagen dat van één bepaalde weekdag mag worden gemist

Totaal:

Het maximale totale aantaal dagen dat mag worden gemist
TABEL 7.1

Weken

Weekdagen

Totaal

Weken

Weekdagen

Totaal

1

0

0

28

2

8

2

1

1

29

2

9

3

1

1

30

2

9

4

1

2

31

2

9

5

1

2

32

2

10

6

1

2

33

2

10

7

1

2

34

2

10

8

1

3

35

2

11

9

1

3

36

3

11

10

1

3

37

3

11

11

1

3

38

3

12

12

1

3

39

3

12

13

1

4

40

3

12

14

1

4

41

3

12

15

1

4

42

3

13

16

1

5

43

3

13

17

1

5

44

3

13

18

1

5

45

3

14

19

1

6

46

3

14

20

1

6

47

3

14

21

2

6

48

3

15

22

2

6

49

3

15

23

2

6

50

3

15

24

2

7

51

4

15

25

2

7

52

4

16

26

2

8

53

4

16

27

2

8

54

4

16
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BIJLAGE 4

UITZONDERING SAMENNEMEN PROGRAMMADELEN

De volgende programma’s worden ondanks de regels voor de variabele follows niet
samengenomen:
(Status per 1 januari 2010)

•

Goedemorgen Nederland

•

Erotische programma’s in de nacht

Voorheen betrof het de volgende programma’s
(Status van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006)

•

2 vandaag

•

Goedemorgen Nederland

•

Goedemorgen Nederland sportjournaal

•

Kindertijd

•

Lunch TV

•

Opsporing verzocht

•

Songfestival nationale voorronde

•

Villa achterwerk
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BIJLAGE 5

SAMENVOEGEN AANEENGESLOTEN KIJKTRAJECTEN IN UGK DATA

Omgaan met ‘aaneengesloten’ kijktrajecten kan op twee manieren. Het kan voorkomen dat 1
respondent 2 losse trajecten in de data heeft voor een aaneengesloten kijken. Dat kan bijvoorbeeld
worden veroorzaakt door het afmelden van andere gezinsleden. Er ontstaan dan twee aparte
trajecten die ‘bij elkaar horen’.
In de data tot met 31-12-2007 zijn deze losse trajecten gewoon samen te voegen tot 1 langer traject.
Echter, in de UGK data (vanaf 1-1-2008) zou men daar op twee manieren mee om kunnen gaan. Op
kijkmoment samenvoegen, of op uitzendmoment samenvoegen. De eerste methode is de juiste.
We willen dit duidelijk maken met onderstaande uitwerking.
SITUATIE 1: LIVE VIEWING
Huishouden: 7335, Respondenten: 1 + 2, Zender: 61, Spot: 21:40:45
1:070924 7335 61 214045 30 11 11000000 00000000 1 1 1
2:070924 7335 61 214115 30 11 01000000 00000000 1 1 1
Record 2 heeft de volgende verandering: respondent 1 kijkt niet meer dus Intomart
GfK levert een nieuw statement in de "ruwe" data.
Spot bereik: Tel het aantal seconden gezien voor resp 2 en deel dit door de duur. Dit
geeft de respondent spot kans.

Methode 1:
De totale kijktijd voor spot optellen kan hier, omdat er in live kijken geen overlap kan
zijn.
-> 30" + 30" -> 60" -> kans van (1 - (1 - 60/60)) -> bereik 1

Methode 2:
Records voor resp 2 aansluitend maken, wat ook handig is voor het bepalen van
aaneengesloten bereik geeft het volgende virtuele record:
Duur is nu 60 seconden
1:070924 7335
61 214115 60 11
-> 60" -> kans van (1 - (1 - 60/60)) -> bereik 1

01000000

00000000

1

1

1

Methode 1 + 2 geven hetzelfde resultaat in de huidige calculaties. Kijken we echter
naar UGK dan treedt het volgende op.
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SITUATIE 2: UGK VIEWING MET ANSLUITENDE KIJKMOMENTEN
Echte kijkmoment
1: 070924 7335 61 214045 30 11 11000000 00000000 1 1 1 29092007 182000
2: 070924 7335 61 214115 30 11 01000000 00000000 1 1 1 29092007 182030
Methode om met deze trajecten om te gaan:
Samenvoegen statements op basis van ECHTE KIJKMOMENT,
levert nu 1 record op omdat de KIJKMOMENTEN aansluiten
Virtueel record:
1:070924 7335 61 214115 60 11 01000000 00000000 1 1 1 29092007 182000
-> 60/60 -> 1 - (1-60/60) -> bereik 1

2 - SITUATIE: UGK VIEWING MET AANSLUITENDE UITZENDMOMENTEN
Het is ook mogelijk dat kijktrajecten aansluiten op uitzendmoment. En niet op
kijkmoment (theoretisch: pauzeren en starten en pauzeren en starten van een
opname). Het is dan niet de bedoeling dat trajecten worden samengevoegd. Dit
omdat het hier geen aaneengesloten kijken betreft.
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