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Voorwoord 

In de Boekman 91 (tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid) schrijft toenmalig staatssecretaris van 

OCW Halbe Zijlstra dat “culturele instellingen en hun brancheverenigingen in beginsel zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen statistiek” (p. 10). De Nederlandse filmsector is in het licht van 

deze uitspraak al jaren een voorbeeld binnen de cultuursector. Met haar jaarlijkse versie van de 

Bioscoopmonitor brengt Stichting Filmonderzoek, in opdracht van de Nederlandse Verenging van 

Bioscoopexploitanten en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs, gedegen rapportages 

over de ontwikkeling binnen de filmsector. 

 

Uit een grondige analyse van het bioscoopbezoek in 2012 komt een aantal ontwikkelingen naar 

voren. Zo blijkt dat vrouwen een steeds belangrijker aandeel krijgen binnen het bioscoopbezoek. 

Vrouwen gaan gemiddeld bijna één keer vaker per jaar naar een bioscoop dan mannen en hun 

marktaandeel is gestegen naar 57%. Daarnaast is een opvallende ontwikkeling de toename in het 

bereik van de bioscopen onder 24 en 29 jarigen: binnen drie jaar tijd is het bereik gestegen van 65% 

naar 80%. Deze voorbeelden illustreren niet alleen het belang van continu onderzoek; ook laten ze 

zien dat de filmsector zich voortdurend ontwikkelt.   

 

Het volgen van het publiek door de tijd heen – deze gedachte vormt de kern van de Bioscoopmonitor.  

In een digitale wereld waar steeds nieuwe technologische innovaties plaatsvinden, vormt continu 

onderzoek een belangrijk anker. Net als voorgaande jaren is er een tweetal themaonderzoeken 

uitgevoerd. Dit jaar was dat het onderzoek naar het 3D publiek: De Extra Dimensie. Het tweede 

onderzoek betreft een onderzoek naar de mediaconsumptie van verschillende doelgroepen, een 

onderzoek dat via secundaire analyses tot stand is gekomen. 

 

Voor Stichting Filmonderzoek is het een bewogen jaar geweest. Er is afscheid genomen van Joachim 

Wolff, die ruim twintig jaar aan het roer heeft gestaan als voorzitter en verantwoordelijk is voor de 

oprichting van Stichting Filmonderzoek. Zijn afscheidsceremonie in EYE was een groot succes, met 

interessante presentaties van onder andere Prof. Dr. Jos de Haan van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau. Daarnaast heeft de stichting de stad Utrecht verruild voor Amsterdam. Stichting 

Filmonderzoek zit nu in kantoor bij haar opdrachtgevers, de NVB en de NVF. 

 

Aan mij de taak als nieuwe voorzitter om ervoor te zorgen dat het werk van de Stichting door kan 

gaan. In de geest van Joachim Wolff, met onderzoeken die van belang zijn voor de ontwikkeling van 

de filmsector! 

 

Winnie Sorgdrager 

Juli 2013 
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Hoofdstuk I   –   Inleiding 

 

I.1 Onderzoeksdoelstelling en probleemstellingen Bioscoopmonitor 2012/2013 

 

De Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van 

Filmdistributeurs (NVF) wensen de filmconsumptie en het bioscoopbezoek van Nederlanders in kaart 

te brengen. Het gewenste inzicht richt zich primair op bereik, bezoekfrequentie, gedrag en motivaties 

ten aanzien van filmconsumptie en bioscoopbezoek, beoordeling van de dienstverlening, overige 

vrijetijdsbestedingen en mediagebruik, en marketing in de filmindustrie.  

 

Het doel van het onderzoek is, kortom, inzicht te krijgen in hoe de inwoners van Nederland films 

consumeren. Van juli 2012 tot juli 2013 zijn metingen verricht door Stichting Filmonderzoek om deze 

doelstelling te belichten. Deze metingen betreffen zowel de jaarlijks terugkerende metingen per 

kwartaal naar de gemiddelde bezoekfrequentie, de jaarlijkse meting naar het bereik, onderzoek naar 

het mediagebruik van bioscoopbezoekers en onderzoek naar de ervaring van 3D filmvoorstellingen. 

Deze metingen vormen samen de Bioscoopmonitor 2012/2013.  

 

In Hoofdstuk II ‘Bereik en bezoekfrequentie 2012’ staan de volgende onderzoeksvragen centraal:  

 Wat is het bereik van Nederlandse bioscopen en filmtheaters in 2012? 

 Wat is de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders van 16 jaar en ouder in 2012? 

Evenals vorig jaar zijn de gebruikelijke metingen naar bereik en bezoekfrequentie aangevuld met 

data over het bereik van filmtheaters en het bereik van Nederlandse films. 

 

Hoofdstuk III ‘De extra dimensie’ concentreert zich op de beleving van het publiek bij 3D 

bioscoopvoorstellingen. Dit deelonderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen:  

 

 Wat zijn belangrijke achtergrondkenmerken van het 3D bioscooppubliek?  

 Welk gemiddeld rapportcijfer geven bioscoopbezoekers een 3D of een 2D versie van een 

splitrelease, en hoe groot zijn de verschillen?  

 Welke reden(en) hebben bioscoopbezoekers om niet voor een 3D versie te kiezen? 

 In welke mate ervaren Nederlanders fysieke ongemakken tijdens 3D bioscoopvoorstellingen?  

 

Hoofdstuk IV ‘Het mediagebruik van bioscoopbezoekers’ is een onderzoek dat als hulpmiddel kan 

dienen bij het opstellen van een communicatieplan bij filmdistributie. Via secundaire analyses op 

gegevensbestanden van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is namelijk nagegaan hoe de 

verschillende groepen bioscoopbezoekers of doelgroepen media consumeren. Het onderzoek bevat 

veel tabellen en deze zijn ook te vinden in de bijlagen. Als een marketeer specifieke gegevens 

omtrent een bepaalde doelgroep wil opzoeken, bijvoorbeeld naar welk type televisieprogramma’s 12 

tot 15 jarige frequente bioscoopbezoekers kijken, kan hij/zij Tabel B1.4 in Bijlage IV.1 raadplegen. 
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I.2 Onderzoeksopzet Bioscoopmonitor 2012/2013 

 
Een deel van de Bioscoopmonitor bestaat uit deskresearch. Deskresearch is het verzamelen van 

gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp. De deskresearch voor hoofdstuk IV 

‘Het mediagebruik van bioscoopbezoekers’ bestaat voornamelijk uit secundaire analyses. Dit is een 

bijzondere vorm van deskresearch; namelijk het  opnieuw analyseren van (cijfermatig) materiaal dat 

door anderen verzameld is. In dit geval zijn er SCP onderzoekgegevens1 opnieuw geanalyseerd om 

zodoende inzicht te krijgen in het mediagebruik van bioscoopbezoekers.   

 

Naast deskresearch hebben er ook onderzoeken door middel van enquêtes plaatsgevonden. Alle 

enquêtes zijn uitgezet in het onderzoekspanel van CentERdata. Hierbij is er steeds veel aandacht 

geweest voor de representativiteit voor Nederland van de onderzoeksresultaten. Dit is gegarandeerd 

door het gebruik van aselecte steekproeven (en lage non-respons). Met CentERdata heeft Stichting 

Filmonderzoek opnieuw een prettige en professionele samenwerking gehad.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De SCP gegevens zijn afkomstig van Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) 
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Hoofdstuk II - Bereik en bezoekfrequentie in 2012 

Demografische ontwikkelingen van het bioscooppubliek 

 

 

 

 

 

Een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en de Nederlandse 

Vereniging van Bioscoopexploitanten. 
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II.1 Managementsamenvatting  

 

Over het onderzoek 

Om na te gaan of er verschuivingen in het bioscoopbezoek plaatsvinden verricht Stichting 

Filmonderzoek, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de 

Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), periodiek onderzoek naar het bereik van 

bioscopen en filmtheaters. Het bereik geeft het percentage Nederlanders aan dat in 2012 minstens 

één keer een bioscoop of filmtheater heeft bezocht. Naast het bereik is de gemiddelde 

bezoekfrequentie ook een belangrijk gegeven. Dit is het aantal bezoeken gedeeld door het aantal 

personen dat tot een bepaalde groep behoort (bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht en 

woonprovincie).  

 Om het bereik en de gemiddelde bezoekfrequentie nauwkeurig vast te stellen, wordt ieder 

kwartaal kwantitatief onderzoek verricht. Tijdens deze metingen wordt via een enquête nagegaan 

wie er in het afgelopen kwartaal een bioscoop of filmtheater heeft bezocht en hoe vaak. De enquête 

is voorgelegd aan een vaste groep respondenten die afkomstig zijn van het CentERdata 

onderzoekspanel. Deze methodiek wordt sinds 2010 door Stichting Filmonderzoek gehanteerd. Naast 

het bereik van bioscopen en filmtheaters wordt ook het bereik van Nederlandse films onderzocht. 

Het onderzoek is representatief voor alle Nederlanders ouder dan 16 jaar. In Tabel 1 zijn de gegevens 

van elke meting opgenomen. 

 
Tabel 1: Overzichtabel metingen via het onderzoekspanel van CentERdata 

Meting Datum  van 
de meting 

Aantal panelleden 
(leeftijd 16+) 
uitgenodigd 

Aantal respondenten 
(leeftijd 16+) die de 
enquête volledig 
invulden 

Responspercentage 

Meting 1 Week 13 3.111 2.277 73% 

Meting 2 Week 26 2.866 1.919 67% 

Meting 3 Week 39 2.599 2.083 80% 

Meting 4 Week 51 3.041 2.244 74% 

 

Aantal bioscoopbezoekers in Nederland 

Uit het onderzoek blijkt dat in 2012 7,3 miljoen Nederlanders naar een bioscoop of filmtheater zijn 

geweest. Dit is 53% van de Nederlandse bevolking ouder dan 16 jaar. Het bereikpercentage is in de 

afgelopen jaren redelijk constant gebleven. Gemiddeld genomen gaan Nederlanders 2 keer per jaar 

naar een bioscoop.2 

 Zoals te zien is in Figuur 1 gaat het overgrote deel van de bioscoopbezoekers incidenteel naar 

een bioscoop (één tot vier keer per jaar). 20% van de bioscoopbezoekers gaat frequent (vaker dan 

vier keer per jaar). Bioscoopbezoekers gaan gemiddeld genomen vier keer per jaar naar een 

bioscoop.  

 
 

 

 

 

                                                           
2
 In 2012 zijn er 30.654.673 bioscoopkaartjes verkocht (bron: NVB/NVF). 
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Figuur1: Indeling bioscoopbezoekers op basis van bezoekfrequentie (leeftijd 16+)3 

 
 

Bioscoopbezoek bij leeftijdscategorieën 

In de onderstaande grafiek (1) is het procentuele bereik per leeftijdscategorie van 2011 en 2012 

weergegeven. Opvallend is de grote positieve verschuiving van het bereik in de leeftijdscategorie van 

16 en 17 jarigen. In 2011 was het bereik onder deze groep gedaald van 88% naar 64%. In 2012 is het 

bereik weer teruggeklommen naar 80%. Een andere opvallende ontwikkeling is het verschil in het 

bereik van de 24-29-jarigen. Binnen drie jaar tijd is het bereik onder deze leeftijdscategorie gestegen 

van 65% naar 80%.  

 Net als voorgaande jaren is het bereik onder de leeftijdscategorieën boven de 55 jaar het 

laagst. Ondanks het feit dat het bereikpercentage vrijwel gelijk is gebleven, zijn er de afgelopen jaren 

toch meer oudere bioscoopbezoekers bijgekomen. Door de vergrijzing worden deze groepen 

demografisch gezien steeds groter, waardoor een stabiel procentueel bereik resulteert in een groter 

aantal bereikte personen. 

 
Grafiek1: Bereik Nederlandse bioscopen en filmtheaters per leeftijdscategorie in 2011 en 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

 

 
                                                           
3
 Incidenteel: 1 tot 4 keer per jaar, regelmatig: 5 tot 11 keer per jaar en frequent: 1 keer per maand of vaker. 

Incidenteel 
80% 

Regelmatig 
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bezoekfrequentie  
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In Grafiek 2 staat het bereik per leeftijdscategorie in absolute aantallen vermeld. Ook in 2012 zijn de 

40-54 jarigen de grootste groep, bestaande uit ruim 2 miljoen bioscoopbezoekers. Hierna is de groep 

van 30 tot en met 39 jaar het grootst; deze groep bestaat uit ongeveer 1,3 miljoen 

bioscoopbezoekers.  

 
Grafiek 2: Bereik per leeftijdscategorie in 2012, uitgedrukt in absolute aantallen (x 1.000, leeftijd 16+) 

 
 

Ondanks het feit dat de categorie van 18- tot en met 23-jarigen demografisch gezien klein is, heeft 

deze het grootste marktaandeel (25%, zie Figuur 2). De reden hiervoor is de hoge gemiddelde 

bezoekfrequentie binnen deze leeftijdscategorie.  

 De categorie van 40- tot en met 54-jarigen komt ondanks een lage bezoekfrequentie op de 

tweede plek met een marktaandeel van 21%. Dit hoge marktaandeel kan verklaard worden door het 

feit dat er in Nederland veel mensen wonen die in deze leeftijdscategorie vallen.  

 
Figuur 2: Marktaandeel totale bioscoopbezoek per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+)4  

 
 

 

 

 

                                                           
4 

Zie Bijlage II.1  voor het aantal verkochte bioscoopkaartjes per leeftijdscategorie.  
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Andere demografische gegevens 

Een opvallende ontwikkeling is dat het aandeel vrouwen onder bioscoopbezoekers is toegenomen 

ten opzichte van mannen (zie Grafiek 3). Vrouwen gingen in 2012 gemiddeld bijna één keer vaker 

naar een bioscoop dan mannen en hebben inmiddels een marktaandeel van 57%.  

 
Grafiek 3: Marktaandeel 2011 en 2012 voor  mannen en vrouwen (leeftijd 16+) 

 
 

Onder jongeren tot en met 29 jaar bestaan over het algemeen geen grote verschillen in de mate 

waarin een bioscoop wordt bezocht (afgezien van de mbo’ers die minder bereikt worden). Onder de 

30-plussers is er echter wel een duidelijk verband tussen opleidingsniveau en het bereik. Deze is 

lineair: hoe hoger de laatstgenoten opleiding van 30-plussers, hoe groter de kans dat men wel eens 

een bioscoop bezoekt (Grafiek 4).  

 
Grafiek 4: Bereik per opleidingsniveau in 2012 (leeftijd 16+) 
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Filmtheaterpubliek nader bekeken 

Uit de statistieken van de NVB en NVF blijkt dat de filmtheaters in 2012 2,4 miljoen bioscoopkaartjes 

verkochten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2011. Het marktaandeel van filmtheaters is 

dan ook gestegen van 6% naar 8%.  

Als verder wordt teruggekeken dan blijkt dat er ten opzichte van 2007 meer dan twee keer 

zoveel bioscoopkaartjes zijn verkocht. Ook is het aantal filmtheaterbezoekers toegenomen van 1,4 

miljoen naar 1,9 miljoen. Inmiddels gaat 14% van de Nederlandse bevolking minimaal één keer per 

jaar naar een filmtheater (zie Grafiek 5).  

 
Grafiek 5: Type bioscoop bezocht in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Evenals in 2007 is het aandeel vrouwen dat een filmtheater bezoekt het grootst. Vrouwen nemen in 

2012 58% van de verkochte kaartjes voor hun rekening.    

 

Filmtheaterpubliek wordt steeds ouder  

In Grafiek 6 zijn de verschuivingen te zien in het bereik van filmtheaters per leeftijdscategorie. De 

grootste stijging doet zich voor bij de 55-plussers en bij de leeftijdscategorie van 24- tot en met 29-

jarigen. 
Grafiek 6: Bereik filmtheaters per leeftijdscategorie in 2007 en 2012 (leeftijd 16+) 
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De gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker is gestegen van 34 jaar in 1999 naar 46 jaar in 

2012. Zie ook Grafiek 7.  

 
Grafiek 7: Gemiddelde leeftijd van de  filmtheaterbezoeker in 1999 (CBS, leeftijd 6+), 2007 (CBS, leeftijd 6+) en 2012 

(CentERdata, leeftijd 16+)5  

 
 

Als het onderstaande taartdiagram (Figuur 3) wordt vergeleken met die van het totale 

bioscoopbezoek (Figuur 2), dan is er een aantal belangrijke verschillen te constateren. Het grootste 

verschil zit in de leeftijdscategorie 55-plussers en de 18- tot en met 23-jarigen. Bij het totale 

bioscoopbezoek heeft de laatste groep 18- tot en met 23-jarigen het grootste aandeel, bij de 

filmtheaters is dat de leeftijdscategorie 40- tot 54-jarigen. 55-plussers hebben daarnaast een veel 

groter marktaandeel bij filmtheaters dan bij het totale bioscoopbezoek.   

 
Figuur 3: Marktaandeel filmtheaterbezoek per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+)  

 
 

Het bereik van filmtheaters is onder de hoogste sociale klasse verreweg het grootst (Grafiek 8). 

Overeenkomstig met deze bevinding blijkt verder dat het bereik binnen de groep mensen die 

universitair of HBO geschoold zijn, ver boven het gemiddelde ligt.  

 

 
 

                                                           
5
 De gegevens van 1999 en 2007 zijn afkomstig van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (CBS) en hebben 

betrekking op Nederlanders ouder dan 6 jaar. De gegevens van 2012 komen van het CentERdata onderzoekspanel (leeftijd 

16+).  
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Grafiek 8: Bereik filmtheater per sociale klasse in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Nederlandse films 

In 2012 werden er bijna 5 miljoen bioscoopkaartjes verkocht voor de Nederlandse film. Dit is 

ongeveer een kwart minder dan in 2011. Hierdoor daalde het marktaandeel van  Nederlandse films 

van 22% naar 16%.  

 Het bereik van Nederlandse films is in 2012 19%. Omgerekend betekent dit dat 2,6 miljoen 

Nederlanders een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. En ongeveer één derde van alle 

bioscoopbezoekers heeft gekozen voor een Nederlandse film. In Grafiek 9 is af te lezen dat het bereik 

van Nederlandse films verreweg het grootst is onder de 18- tot en met 23-jarigen. 

 
Grafiek 9: Bereik Nederlandse films per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 
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De opbouw van het volgende taartdiagram (Figuur 4) met marktaandelen wijkt niet veel af van die 

van het totale bioscoopbezoek (Figuur 2). 

 
Figuur 4: Marktaandelen bioscoopbezoek Nederlandse films per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

In Grafiek 10 is te zien dat inwoners van de diverse provincies verschillen in de mate waarin zij 

Nederlandse films bezoeken. In de provincies Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Overijssel is 

het bereik van Nederlandse films bovengemiddeld. In de provincies Utrecht, Groningen en Zeeland 

ligt het 4 tot 5% beneden het gemiddelde, met als uitschieter naar beneden de provincie Limburg. 

Met een bereik van slechts 8% blijkt dat de Nederlandse film in deze provincie niet erg populair is. 

 
Grafiek 10: Bereik Nederlandse films per woonprovincie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Het verschil in bereik van Nederlandse films tussen de beide geslachten blijkt het sterkst te zijn onder 

jongeren. Vrouwen van 29 jaar of jonger worden beter bereikt dan mannen in dezelfde 

leeftijdscategorie. Zie voor meer informatie Grafiek 11.  
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Grafiek 11: Verschillen in bereik van Nederlandse films tussen mannen en vrouwen in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Er bestaat een bepaald verband tussen opleiding en de mate waarin een bioscoop of filmtheater 

wordt bezocht. Bij het bezoek aan Nederlandse films is hiervan veel minder sprake (zie Grafiek 12). 

Onder Nederlanders boven de 30 jaar is het opleidingsniveau geheel niet van invloed op het bereik. 

Onder jongeren jonger dan 30 jaar wel: het bereik van de Nederlandse film is het hoogst onder 

wo’ers, gevolgd door havo/vwo’ers en vmbo’ers. Er is geen eenduidig onderscheid in bereik tussen 

de lager en hoger opgeleiden te maken onder jongeren (met andere woorden: er is geen lineair 

verband).  

 
Grafiek 12: Bereik Nederlandse films onder jongeren en ouderen per opleidingsniveau in 2012 (leeftijd 16+) 

  

20% 

34% 

13% 
19% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

man vrouw 

Bereik van Nederlandse films voor mannen en 
vrouwen  

16 t/m 29 jaar 30 t/m 65 jaar 

29% 33% 32% 

18% 20% 

34% 
28% 

15% 14% 
19% 17% 18% 15% 16% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Bereik van Nederlandse films per 
opleidingsniveau   

16 t/m 29 jaar 30 t/m 65 jaar 



18 

 

Samenvatting 

 

Bereik 

 53% van de Nederlanders bezocht in 2012 minstens één keer een bioscoop of filmtheater.   

 Procentueel gezien was het bereik onder jongeren (tot en met 29 jaar) het hoogst. Absoluut gezien 

was het bereik onder 40- tot en met 54-jarigen het grootst: ruim 2 miljoen personen uit deze 

leeftijdscategorie bezochten minimaal één keer een bioscoop of filmtheater. 

 Opvallend is dat het bezoek van 16- en 17-jarigen flink is gestegen. In 2011 was het 

bereikpercentage van 16- en 17-jarigen 64%, terwijl dat in 2012 weer 80% was.  

 Een andere opvallende ontwikkeling is het verschil in het bereik van de 24-29-jarigen. Binnen drie 

jaar tijd is het bereik onder deze leeftijdscategorie gestegen van 65% naar 80%.  

 Ondanks het feit dat het bereikpercentage onder oudere leeftijdscategorieën vrijwel gelijk is 

gebleven, zijn er door de vergrijzing toch meer oudere bioscoopbezoekers bijgekomen. 

 

Marktaandelen 

 In 2012 gingen de Nederlanders (van 16 jaar ouder) gemiddeld twee keer naar een bioscoop of 

filmtheater. Bioscoopbezoekers gingen gemiddeld genomen vier keer naar een bioscoop.    

 Hoewel de categorie 18- tot en met 23-jarigen demografisch het kleinst is, heeft deze het grootste 

marktaandeel (25%). Dit komt door hun hoge bezoekfrequentie. 

  De categorie van 40- tot en met 54-jarigen komt ondanks een lage bezoekfrequentie op de 

tweede plek met een marktaandeel van 21%.  

 Vrouwen gingen in 2012 gemiddeld bijna één keer vaker naar een bioscoop dan mannen en hun 

marktaandeel is gestegen naar 57%. 

 

Filmtheaters 

 Uit de statistieken van de NVB en NVF blijkt dat de filmtheaters in 2012 2,4 miljoen 

bioscoopkaartjes verkochten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2011. 

 Ten opzichte van 2007 zijn er meer dan twee keer zoveel bioscoopkaartjes verkocht. Daarnaast is 

het aantal filmtheaterbezoekers toegenomen van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen.  

 Vrouwen nemen 58% van de verkochte kaartjes voor hun rekening.  

 De gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker is gestegen van 34 jaar in 1999 naar 46 jaar in 

2012. 

 

Nederlandse film 

 In 2012 werden er bijna 5 miljoen bioscoopkaartjes verkocht voor de Nederlandse film. Dit is 

ongeveer een kwart minder dan in 2011. 

 Het bereik van Nederlandse films is in 2012 19%. Omgerekend betekent dit dat 2,6 miljoen 

Nederlanders een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. 

 Het bereik is het grootst onder de 18- tot en met 23-jarigen (zij hebben ook het grootste 

marktaandeel). 

 Vooral vrouwen jonger dan 29 jaar gaan graag naar Nederlandse films.  
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 II.2 Onderzoeksopzet 

 

Om na te gaan of er verschuivingen in het bioscoopbezoek plaatsvinden, verricht Stichting 

Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de 

Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), periodiek onderzoek naar het bereik van 

bioscopen en filmtheaters. Het bereik geeft het percentage Nederlanders aan dat in 2012 minstens 

één keer een bioscoop of filmtheater heeft bezocht. Naast het bereik is de gemiddelde 

bezoekfrequentie ook een belangrijk gegeven. Dit is het aantal bezoeken gedeeld door het aantal 

personen dat tot een bepaalde groep behoort (bijvoorbeeld op basis van leeftijd, geslacht en 

woonprovincie).  

 

II.2.1 Definitie van bereik 

Met het begrip bioscoopbereik wordt het aantal bioscoopbezoekers als percentage van de gehele 

bevolking of een gedeelte daarvan bedoeld (bijvoorbeeld de bevolking binnen een bepaalde regio). 

In internationaal mediaonderzoek is het gebruikelijk het jaarlijkse percentage te geven.  

 

II.2.2 Definitie van bezoekfrequentie 

Door achtergrondvariabelen te combineren met de gemiddelde bezoekfrequentie, is het mogelijk 

belangrijke doelgroepen af te bakenen. De gemiddelde bezoekfrequentie vormt hiermee tevens een 

belangrijk begrip. Deze waarde wordt berekend door het aantal bioscoopbezoeken van een bepaalde 

categorie te delen door het totale aantal mensen binnen die categorie (bijvoorbeeld een 

leeftijdscategorie, sekse, woonprovincie, etc.). Zo is de gemiddelde bezoekfrequentie voor heel 

Nederland in 2012: 30.654.6736 ÷ 16.751.3237  ≈ 1,83.8 

 

II.2.3 Bereik versus bezoekfrequentie 

Bij het berekenen van bereik telt elke bezoeker, ondanks zijn bezoekfrequentie, even zwaar. Dit 

betekent dat er geen verschil wordt gemaakt tussen Nederlanders die bijvoorbeeld maar één keer in 

het jaar een bioscoop of een filmtheater bezocht hebben en mensen die dit vele malen vaker hebben 

gedaan. Het aantal bezoeken per jaar is groter dan het aantal bezoekers, omdat een aanzienlijke 

groep vaker dan eens per jaar naar de bioscoop gaat (meer dan de helft van de bioscoopbezoekers 

gaat vaker dan één keer). De vraag welk begrip beter kan worden gehanteerd is afhankelijk van de 

gewenste informatie en de context waarin het gebruikt wordt. Wanneer het financiële aspect vooral 

interessant is, worden bezoekfrequenties vaker gebruikt dan het bereik omdat deze op een directe 

manier corresponderen met de recette. Het bereik is vooral in politiek en maatschappelijk opzicht 

van belang, gezien deze waarde laat zien hoe groot het gedeelte van de bevolking is dat bereikt 

wordt met een bepaald product of dienst. 

 

 

 

                                                           
6
 Aantal bioscoopkaartjes verkocht in 2012 (bron: NVB en NVF). 

7
 Aantal inwoners in Nederland in 2012 (bron: CBS). 

8
 Een kanttekening is echter op zijn plaats bij deze berekening: de gemiddelde bezoekfrequentie zal in werkelijkheid naar 

boven afwijken, gezien een bepaald gedeelte van de Nederlandse bevolking niet de mogelijkheid hebben om de bioscoop of 

een filmtheater te bezoeken (bijvoorbeeld gevangenen, zieken, baby’s et cetera).  
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II.2.4 Onderzoekspanel CentERdata 

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksbureau CentERdata. CentERdata is 

een instituut dat gelieerd is aan de Universiteit van Tilburg (UvT) en specialiseert zich in toegepast 

econometrisch en online survey onderzoek. Het instituut beheert en onderhoudt verschillende 

onderzoekspanels. De panelleden van het onderzoekspanel zijn aselect gekozen, waardoor er minder 

sprake is van ‘zelfselectie’. Het onderzoekspanel van CenterERdata is representatief voor de 

Nederlandse populatie (16 jaar en ouder). 
 

II.2.5 Definitie bioscoopbezoeker 

De respondent dient in 2012 minimaal één keer naar de bioscoop te zijn geweest. Onder 

bioscoopbezoek wordt tevens bezoek aan filmtheaters en filmhuizen verstaan. 

 

II.2.6 Frequentie van de metingen 

Een jaar lang wordt om het kwartaal een vaste groep panelleden van CentERdata in hun 

bioscoopbezoek gevolgd. Direct na elk kwartaal wordt aan de panelleden gevraagd of zij in het 

kwartaal ervoor een bioscoop en/of een filmtheater hebben bezocht en zo ja, hoe vaak. Ook wordt er 

gevraagd of men een Nederlandse film in een bioscoop heeft gezien. In Tabel 2 staan de gegevens 

van elke meting opgenomen. 

 
Tabel 2: overzichtstabel metingen Bioscoopmonitor 2012/2013 

Metingen  Datum van 
de meting 

Aantal 
panelleden 
(leeftijd 16+) 
uitgenodigd 

Aantal respondenten 
(leeftijd 16+) die de 
enquête volledig 
invulden 
 

Responspercentage 

Meting 1 Week 13 3.111 2.277 73% 

Meting 2 Week 26 2.866 1.919 67% 

Meting 3 Week 39 2.599 2.083 80% 

Meting 4 Week 51 3.041 2.244 74% 

 

II.2.7 Weging 

Omdat in alle vier de steekproeven de oudere panelleden zijn oververtegenwoordigd (en jongeren 

zijn ondervertegenwoordigd), zijn de onderzoeksbestanden gewogen op leeftijd. 

 

II.2.8 Puntschattingen 

In dit onderzoeksverslag is gekozen om te werken met zogenaamde puntschattingen in plaats van 

betrouwbaarheidsintervallen. Een voorbeeld: 53% van de respondenten heeft aangegeven in 2012 

een bioscoop te hebben bezocht. In werkelijkheid zal dit percentage met 95% betrouwbaarheid 

liggen tussen het betrouwbaarheidsinterval van 51% en 55%. 
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II.3 Het bereik van bioscopen in 2012  

 

II.3.1 Inleiding 

In 2012 was het bereik van Nederlandse bioscopen en filmtheaters gezamenlijk 53%. Omgerekend 

heeft Nederland 7,3 miljoen bioscoopbezoekers die 16 jaar of ouder zijn. In onderstaande grafiek 

(13) wordt het bereik per kwartaal weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 

bereik van filmtheaters en het bereik van commerciële bioscopen.  

 
Grafiek 13: Bereik filmtheaters en commerciële bioscopen per kwartaal in 2012 in procenten (leeftijd 16+) 

 
 

II.3.2 Bereik per leeftijdscategorie 

In de onderstaande grafiek (14) is het procentuele bereik per leeftijdscategorie van 2011 en 2012 

weergegeven. Opvallend is de grote positieve verschuiving van het bereik in de leeftijdscategorie van 

16 en 17 jarigen. In 2011 was het bereik onder deze groep gedaald van 88% naar 64%. In 2012 is het 

bereik weer teruggeklommen naar 80%. Een andere opvallende ontwikkeling is het verschil in het 

bereik van de 24-29 jarigen. Binnen drie jaar tijd is het bereik gestegen van 65% naar 80%.  

 Net als voorgaande jaren is het bereik onder de leeftijdscategorieën boven de 55 jaar het 

laagst. Ondanks het feit dat het bereikpercentage vrijwel gelijk is gebleven, zijn er de afgelopen jaren 

toch meer oudere bioscoopbezoekers bijgekomen. Door de vergrijzing worden deze groepen 

demografisch gezien steeds groter, waardoor een stabiel procentueel bereik resulteert in een groter 

aantal bereikte personen. Zo is de groep 65-plussers ten opzichte van 2009 in absoluut aantal 

gegroeid van 2,1 miljoen naar 2,7 miljoen.  
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Grafiek 14: Bereik per leeftijdscategorie in procenten in 2011 en 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

In Grafiek 15 staat het bereik per leeftijdscategorie in absolute aantallen vermeld. Ook in 2012 zijn de 

40-54 jarigen de grootste groep, bestaande uit ruim 2 miljoen bioscoopbezoekers. Hierna is de groep 

van 30 tot en met 39 jaar het grootst; deze groep bestaat uit ongeveer 1,3 miljoen 

bioscoopbezoekers.  

 
Grafiek 15: Aantal bioscoopbezoekers per leeftijdscategorie in 2012 (x1.000, leeftijd 16+) 

 
 

II.3.3 Bereik per opleidingsniveau 

In onderstaande grafiek (16) zijn de bereikcijfers per opleiding weergegeven. De respondenten die 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek werd gevraagd de laatst afgeronde opleiding te noteren – 

niet de opleiding die op het moment van bevraging werd gevolgd. Respondenten op het middelbare 

onderwijs horen daarom bij de categorie basisonderwijs, omdat dit hun laatst genoten opleiding is.  

 

Onder jongeren tot en met 29 jaar bestaan er over het algemeen geen grote verschillen in de mate 

waarin een bioscoop wordt bezocht (afgezien van de mbo’ers die minder bereikt worden). Onder de 

30-plussers is er echter wel een duidelijk verband tussen opleidingsniveau en het bereik. Deze is 

lineair: hoe hoger de laatstgenoten opleiding van 30-plussers, hoe groter de kans dat men wel eens 

een bioscoop bezoekt.  
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Grafiek 16: Bereik onder jongeren en ouderen per opleidingsniveau in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

In Grafiek 17 is het bereik per netto maandinkomen per persoon weergegeven. Net als in 2011 blijkt 

dat niet de hoogste inkomens, maar de inkomens tot en met 100 euro per maand relatief gezien het 

meest naar de film gaan omdat dit vaak jongeren, scholieren en studenten zijn.  

 
Grafiek 17: Bereik per netto maandinkomen per persoon in procenten in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

II.3.4 Bereik per type huishouden 

Evenals in 2010 en 2011 was het bereik in huishoudens met kinderen het grootst. Vergeleken met 

2011 is het bereik in alle huishoudtypen gedaald of gelijk gebleven, behalve binnen de groep 

alleenstaanden. In deze groep steeg het bereik met 5%. Het aantal alleenstaanden zal de komende 

twaalf jaar stijgen van 2,8 naar 3,3 miljoen9, waarmee deze groep commercieel gezien interessanter 

wordt. 

 Wanneer het bereik binnen huishoudens uitgesplitst wordt naar de positie in het huishouden, 

blijkt dat het bereik onder ‘gehuwde partners’ en ‘huishoudhoofden’ het laagst is. Het bereik onder 

‘ongehuwde partners’, ‘kinderen die thuis wonen’ en ‘huisgenoten’ is het hoogst. Gehuwde partners 

of huishoudhoofden zijn vaak zgn. ‘taakcombineerders’ en moeten werk met zorgtaken zien te 

combineren, waardoor er minder vrije tijd (en dus minder tijd voor bioscoopbezoek) overblijft.   

 

                                                           
9 Bron: CBS/StatLine 
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II.3.5 Samenvatting  

 53% van de Nederlanders bezocht in 2012 minstens één keer een bioscoop of filmtheater.   

 Procentueel gezien was het bereik onder jongeren (tot en met 29 jaar) het hoogst. Absoluut gezien 

was het bereik onder 40-54 jarigen het grootst: ruim 2 miljoen personen uit deze leeftijdscategorie 

bezochten minimaal één keer een bioscoop of filmtheater. 

 Opvallend is dat het bezoek van 16- en 17-jarigen flink is gestegen. In 2011 was het 

bereikpercentage van 16- en 17-jarigen 64%, terwijl dat in 2012 weer 80% was.  

 Een andere opvallende ontwikkeling is het verschil in het bereik van de 24-29 jarigen. Binnen drie 

jaar tijd is het bereik onder deze leeftijdscategorie gestegen van 65% naar 80%.  

 Ondanks het feit dat bereikpercentage onder oudere leeftijdscategorieën vrijwel gelijk is gebleven, 

zijn er door de vergrijzing toch meer oudere bioscoopbezoekers bijgekomen. 

 Opvallend is dat het bereik onder de 30-39 jarigen en onder de 40-54 jarigen bovengemiddeld is, 

terwijl de gemiddelde bezoekfrequentie benedengemiddeld is. Kennelijk bestaan deze 

leeftijdscategorieën uit veel incidentele bioscoopbezoekers.  
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II.4 Bezoekfrequentie in 2012 

 

II.4.1 Inleiding 

Volgens de statistieken van de NVB en NVF is de gemiddelde bezoekfrequentie van Nederlanders in 

2012 1,8.1011 Uit dit onderzoek blijkt echter dat de gemiddelde bezoekfrequentie 2,8 is (leeftijd 16+). 

Er zijn een aantal aspecten die ervoor zorgen dat de gemiddelde bezoekfrequentie binnen de 

steekproef hoger uitvalt dan binnen de totale populatie. Ten eerste zijn respondenten geneigd hun 

bioscoopbezoek te overschatten. Ten tweede zijn hoger opgeleiden, waarvan bekend is dat ze vaker 

dan gemiddeld naar de bioscoop gaan, licht oververtegenwoordigd in deze steekproef.12 Omdat de 

mate van overschatting voor elke respondent nagenoeg gelijk zal zijn, mag aangenomen worden dit 

niks afdoet aan het berekende marktaandeel per doelgroep.  

 

II.4.2 Groepen incidentele, regelmatige en frequente bioscoopbezoekers 

In 2012 zijn 7,3 miljoen Nederlanders naar een bioscoop of filmtheater geweest. Zoals te zien is in 

Figuur 5 gaat het overgrote deel van de bioscoopbezoekers incidenteel naar een bioscoop (één tot 

vier keer per jaar). 20% van de bioscoopbezoekers gaat frequent (vaker dan vier keer per jaar). 

Bioscoopbezoekers gaan gemiddeld genomen vier keer per jaar naar een bioscoop.  

 
Figuur 5: Indeling bioscoopbezoekers op basis van bezoekfrequentie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

De stijging van de gemiddelde bezoekfrequentie in het vierde kwartaal wordt vooral veroorzaakt 

door het hoge bezoekersaantal van de James Bond film Skyfall.13 Deze film was goed voor 20% van 

het totale bioscoopbezoek in dat kwartaal. Ook in de filmtheaters steeg de bezoekfrequentie met 

maar liefst 85% ten opzichte van het derde kwartaal (Grafiek 18). 

  

 

 

                                                           
10

 30.654.673 ÷ 16.751.323 ≈ 1,83 
11

 In werkelijkheid zal de gemiddelde bezoekfrequentie hoger uitvallen aangezien baby’s, gedetineerden et cetera niet naar 

een bioscoop kunnen gaan.  
12

 Het percentage hoger opgeleiden (havo/vwo, hbo en WO) was in 2011 in Nederland 43%. In de steekproef is dit 

percentage 53%. 
13

 Maar ook: de kerstperiode hangt traditiegetrouw samen met een relatief groter aantal bezoeken vergeleken met de rest 

van het jaar. 
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Grafiek 18: Gemiddelde bezoekfrequentie van alle Nederlanders per kwartaal en per type bioscoop (leeftijd 16+)  

 
 

II.4.3 Bezoekfrequentie voor mannen en vrouwen  

Vrouwen bezochten in 2012 gemiddeld vaker de bioscoop dan mannen (Grafiek 19). Interessant is de 

vraag welke reden hiervoor aangedragen kan worden. In zowel 2010 als in 2011 zijn er verschillende 

bioscoopfilms op de markt gebracht die een groot aantal vrouwelijke bezoekers trokken (i.c. De 

gelukkige huisvrouw, Komt een vrouw bij de dokter en Gooische Vrouwen). In 2012 waren er echter 

geen vergelijkbare bioscoophits die zich specifiek op vrouwen richtten. Mogelijk hebben vrouwen de 

weg naar een bioscoop of filmtheater in 2012 beter weten te vinden sinds ze in 2011 vaker naar de 

film gingen.  
Grafiek 19: Bezoekfrequentie mannen en vrouwen per type bioscoop in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Grafiek 20: Marktaandelen voor mannen en vrouwen per kwartaal 2012 (leeftijd 16+) 
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II.4.4 Bezoekfrequentie per leeftijdscategorie  

De bezoekfrequenties per leeftijdscategorie laten ten opzichte van 2010 en 2011 een vergelijkbaar 

beeld zien. Onder jongeren, in het bijzonder de categorie van 18 tot en met 23 jaar, ligt de 

bezoekfrequentie het hoogst. Na het 30ste levensjaar gaan Nederlanders gemiddeld minder vaak naar 

een bioscoop, zoals opgemerkt kan worden in Grafiek 21. Opvallend is dat het bereik onder de 30-39-

jarigen en onder de 40-54-jarigen bovengemiddeld is (zie p. 17), terwijl de gemiddelde 

bezoekfrequentie benedengemiddeld is. Kennelijk bestaan deze leeftijdscategorieën uit veel 

incidentele bioscoopbezoekers.  

 
Grafiek 21: Bezoekfrequentie per leeftijdscategorie in 2011 en 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Ondanks het feit dat de categorie van 18- tot en met 23-jarigen demografisch gezien klein is, heeft 

deze het grootste marktaandeel (25%, zie Figuur 6). De reden hiervoor is de hoge gemiddelde 

bezoekfrequentie van deze leeftijdscategorie (zie Grafiek 21).  

 De categorie van 40- tot en met 54-jarigen komt ondanks een lage bezoekfrequentie op de 

tweede plek met een marktaandeel van 21%. Dit hoge marktaandeel kan verklaard worden door het 

feit dat er in Nederland veel mensen wonen die tot deze leeftijdscategorie behoren.  

 
Figuur 6:  Marktaandeel per leeftijdscategorie (leeftijd 16+)
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Grafiek 22: Marktaandeel per leeftijdscategorie per kwartaal 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

II.4.5 Bezoekfrequente per opleidingsniveau 

Binnen de leeftijdscategorie 30 jaar of ouder is de bezoekfrequentie onder hoger opgeleiden groter 

dan onder lager opgeleiden. Onder jongeren is dit niet per definitie het geval. Mbo’ers en hbo’ers 

gaan bij benadering even vaak naar een bioscoop. Jongeren met het havo/vwo als laatst genoten 

opleiding gaan het vaakst naar de bioscoop, gevolgd door wo’ers (Grafiek 23).  

 
Grafiek 23: Gemiddelde bezoekfrequentie onder jongeren en ouderen per opleidingsniveau in 2012(leeftijd 16+) 

 
 

II.4.6 Bezoekfrequentie per stedelijkheid van de woongemeente 

De bezoekfrequentie ligt in zeer sterk verstedelijkte gebieden ver boven het gemiddelde, waar het 

bezoek in weinig en niet stedelijke woongebieden beneden het gemiddelde ligt (Grafiek 24). De 

concentratie van bioscopen in (sterk) stedelijk gebied biedt ook hier, net als bij het bereik, de 

verklaring: een groter aanbod aan bioscopen leidt tot meer bioscoopbezoek. Op de gemiddelde 

bezoekfrequentie heeft de stedelijkheid van een woongebied een grotere invloed dan op het 

bioscoopbereik. Opvallend is de hoge gemiddelde bezoekfrequentie onder jongeren in niet stedelijk 

gebied.   
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Grafiek 24: Gemiddelde bezoekfrequentie onder jongeren en ouderen per stedelijkheid van de woongemeente in 2012 

(leeftijd 16+). 

 
 

II.4.7 Samenvatting  

 In 2012 gingen de Nederlanders (van 16 jaar ouder) gemiddeld  twee keer naar een bioscoop of 

filmtheater. Bioscoopbezoekers gingen gemiddeld genomen vier keer naar een bioscoop.    

 Hoewel de categorie 18- tot en met 23-jarigen demografisch het kleinst is, heeft deze het grootste 

marktaandeel (25%). Dit komt door hun hoge bezoekfrequentie. 

  De categorie van 40- tot en met 54-jarigen komt ondanks een lage bezoekfrequentie op de 

tweede plek met een marktaandeel van 21%.  

 Vrouwen gingen in 2012 gemiddeld bijna één keer vaker naar een bioscoop dan mannen en hun 

marktaandeel is gestegen naar 57%. 
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II.5 Filmtheaterbezoek 2012 

 

In de Bioscoopmonitor 2011/2012 verscheen een analyse van de filmtheaterbezoeker op basis van 

het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het CBS. De gegevens uit dit onderzoek 

stammen uit 2007 en schetsen een nauwkeurig beeld van de populatie filmhuisbezoekers. In deze 

paragraaf zal waar mogelijk een vergelijking worden gemaakt met die gegevens. 

 

II.5.1 Aantal filmtheaterbezoeken  

Uit de statistieken van de NVB en NVF blijkt dat de filmtheaters in 2012 2,4 miljoen bioscoopkaartjes 

verkochten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2011. Het marktaandeel van filmtheaters is 

dan ook gestegen van 6% naar 8%.  

Als verder wordt teruggekeken dan blijkt dat er ten opzichte van 2007 meer dan twee keer 

zoveel bioscoopkaartjes zijn verkocht. Ook is het aantal filmtheaterbezoekers toegenomen van 1,4 

miljoen naar 1,9 miljoen. Inmiddels gaat 14% van de Nederlandse bevolking minimaal één keer per 

jaar naar een filmtheater.  

 

II.5.2 Groepen filmtheaterbezoekers 

Het overgrote deel van de Nederlanders bezoekt enkel en alleen een  commerciële bioscoop (5,4 

miljoen). Ruim 600.000 bioscoopbezoekers bezoeken alleen het filmtheater en 1,4 miljoen 

bioscoopbezoekers gaan zowel naar een commerciële bioscoop als het filmtheater (Grafiek 25).  

 
Grafiek 25:  Type bioscoop bezocht in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Evenals in 2007 is het aandeel vrouwen dat een filmtheater bezoekt het grootst. Vrouwen nemen in 

2012 58% van de verkochte kaartjes voor hun rekening.  

 In Grafiek 26 zijn de verschuivingen te zien in het bereik van filmtheaters per leeftijdscategorie. 

De grootste stijging doet zich voor bij de 55-plussers en bij de leeftijdscategorie van 24- tot en met 29 

jarigen. 
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Grafiek 26: Gemiddelde bereik van filmtheaters per leeftijdscategorie (leeftijd 16+)14 

 
 

Absoluut gezien is de leeftijdscategorie 40- tot en met 54 jaar de grootste binnen de 

filmtheaterbezoekers (Grafiek 27). Dit was ook zo in 2007. Een opvallende ontwikkeling is dat  het 

aantal filmtheaterbezoekers in de leeftijdscategorieën vanaf 55 jaar groter aan het worden is. Deze 

stijging komt enerzijds doordat het bereik is toegenomen. Anderzijds wordt het aantal 55-plussers 

binnen de gehele Nederlandse bevolking alsmaar groter (vanwege de vergrijzing). De gemiddelde 

leeftijd van de filmtheaterbezoeker is om deze redenen óók gestegen (zie Grafiek 28). 

 
Grafiek 27: Aantal filmtheaterbezoekers per leeftijdscategorie in absolute aantallen (leeftijd 16+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Het verschil met het werkelijke bereik van de filmtheaters wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. 
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Grafiek 28: Gemiddelde leeftijd van de  filmtheaterbezoeker in 1999 (CBS, leeftijd 6+), 2007 (CBS, leeftijd 6+) en 2012 

(CentERdata, leeftijd 16+)15  

 
 

Als de onderstaande taartdiagram (Figuur 7) wordt vergeleken met die van het totale 

bioscoopbezoek, dan zijn er een aantal belangrijke verschillen te constateren. Het grootste verschil 

zit in de leeftijdscategorie 55-plussers en de 18 tot en met 23 jarigen. Bij het totale bioscoopbezoek 

heeft de laatste groep 18-23 jaar het grootste aandeel, bij de filmtheaters is dat de groep 40-54 

jarigen. 55-plussers hebben daarnaast een veel groter marktaandeel bij filmtheaters dan bij het 

totale bioscoopbezoek.    

 
Figuur 7: Marktaandeel filmtheaterbezoek per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Het bereik van filmtheaters is in de hoogste sociale klasse verreweg het grootst (Grafiek 29). Uit 

analyse van de opleidingsachtergrond van respondenten blijkt, overeenkomstig met deze bevinding, 

dat het bereik binnen de groep universitair geschoolden ver boven het gemiddelde ligt. Ook voor 

mensen met een HBO-opleiding ligt het bereik hoog, waar het bereik bij de lager opgeleiden 

beneden het gemiddelde ligt.  

 

 

                                                           
15

 De gegevens van 1999 en 2007 zijn afkomstig van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (CBS) en 

hebben betrekking op Nederlanders ouder dan 6 jaar. De gegevens van 2012 komen van het CentERdata 

onderzoekspanel (leeftijd 16+).  
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Grafiek 29: Bereik filmtheater per sociale klasse (leeftijd  16+) 

 
 

II.5.3 Samenvatting 

 Uit de statistieken van de NVB en NVF blijkt dat de filmtheaters in 2012 2,4 miljoen 

bioscoopkaartjes verkochten. Dit is een stijging van 20% ten opzichte van 2011. 

 Ten opzichte van 2007 zijn er meer dan twee keer zoveel bioscoopkaartjes verkocht. Daarnaast is 

het aantal filmtheaterbezoekers toegenomen van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen.  

 De grootste stijging in het bereik doet zich voor bij de 55-plussers en bij de leeftijdscategorie 24- 

tot en met 29 jarigen. 

 Vrouwen nemen 58% van de verkochte kaartjes voor hun rekening.  

 De gemiddelde leeftijd van de filmtheaterbezoeker is gestegen van 34 in 1999 naar 46 jaar in 

2012. 
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II.6 Bezoek Nederlandse films 2012 

II.6.1 Bezoek, recette en marktaandeel  

Uit de statistieken van de NVB en de NVF komt naar voren dat de Nederlandse film in 2012 in 

vergelijking met 2011 minder succesvol was – de recette en het marktaandeel van de Nederlandse 

film daalden aanzienlijk (zie ook Tabel 3). Het totale bioscoopbezoek steeg met 0,6% in 2012, maar 

het bezoek aan de Nederlandse film daalde met maar liefst 27%. Gezien het feit dat de Nederlandse 

film in 2011 een topjaar had, is deze daling misschien niet zo verassend. Het marktaandeel van 

Nederlandse filmproducties is terug op het niveau van 2010. In onderstaande tabel is een overzicht 

met de cijfers over de laatste 3 jaar. 

 
Tabel 3: Bezoek, recette en marktaandeel Nederlandse films in 2010, 2011, 2012 (bron: NVB/NVF) 

Jaar Bezoek aan Nederlandse films Recette Nederlandse films Marktaandeel bezoek 
Nederlandse films 

2010 4.475.760 € 32.530.371 15% 

2011 6.804.452 
 (+52%) 

€ 52.500.605 
 (+61%) 

22% 
(+7%) 

2012 4.993.712 
(-27%) 

€ 37.255.405 
(-29%) 

16% 
(-6%) 

 

De film Gooische Vrouwen is onmiskenbaar verantwoordelijk voor de schommeling in de 

bezoekcijfers. De film was in 2011 een enorme hit en trok 28% van het totaal aantal bezoekers aan 

de Nederlandse film. In zowel 2010 als 2012 waren er, zoals eerder vermeld, geen vergelijkbare 

successen. 

 

II.6.2 Het bereik van de Nederlandse film 

Het bereik van Nederlandse films is in 2012 19%. Wanneer alleen de bioscoopbezoekers in 

beschouwing worden genomen, blijkt dat ruim één derde (35%) Nederlandse films heeft gezien in de 

bioscoop 

 
Bereik van Nederlandse films per kwartaal 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

In Grafiek 30 is te zien dat inwoners van de diverse provincies verschillen in de mate waarin zij 

Nederlandse films bezoeken. In de provincies Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Overijssel is 

het bereik van Nederlandse films bovengemiddeld. In de provincies Utrecht, Groningen en Zeeland 

ligt het 4 tot 5% beneden het gemiddelde, met als uitschieter naar beneden Limburg. Met een bereik 

van slechts 8% blijken Nederlandse films in deze provincie niet erg populair te zijn. 
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Grafiek 30:  Bereik van Nederlandse films per provincie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

II.6.3 Relevante achtergrondvariabelen 

Om een beeld te schetsen van de bezoeker van Nederlandse films, zijn er net als bij het 

bioscoopbereik en de bezoekfrequentie met behulp van achtergrondvariabelen zoals leeftijd en 

geslacht extra analyses uitgevoerd. In Grafiek 31 is af te lezen dat het bereik van Nederlandse films 

verreweg het grootst is onder de 18- tot en met 23-jarigen. 

 
Grafiek 31: Bereik Nederlandse film per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

De opbouw van het onderstaande taartdiagram (Figuur 8) met marktaandelen wijkt niet veel af van 

die van het totale bioscoopbezoek. 

 
Figuur 8: Marktaandelen bioscoopbezoek Nederlandse films per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 
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Het verschil in bereik van de Nederlandse film tussen de beide geslachten blijkt het sterkst te zijn 

onder jongeren. Vrouwen van 29 jaar of jonger worden beter bereikt dan mannen in dezelfde 

leeftijdscategorie (Grafiek 32).  

 
Grafiek 32: Bereik Nederlandse films onder jongeren en ouderen per geslacht in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Onder Nederlanders boven de 30 is het opleidingsniveau niet van invloed op het bereik van de 

Nederlandse film. Onder jongeren tot en met 29 jaar is dit wel het geval: het bereik van de 

Nederlandse film is het hoogst onder wo’ers, gevolgd door havo/vwo’ers en vmbo’ers. Hoewel de 

verschillen tussen een aantal groepen vrij groot zijn, is een eenduidig onderscheid tussen lager en 

hoger opgeleiden niet te maken (Grafiek 33). 

 
Grafiek 33: Bereik Nederlandse films onder jongeren en ouderen per leeftijdscategorie in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

De stedelijkheid van de woongemeente heeft een grote invloed op het bereik van Nederlandse films 

(Grafiek 34). Het bereik is onder zowel jongeren als dertigplussers het grootst in de verstedelijkte 

gebieden. In de niet stedelijke gebieden is het bereik onder jongeren echter ook opvallend hoog.  
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Grafiek 34: Bereik van Nederlandse films per stedelijkheid van de woongemeente in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

Vergelijkbaar met het totale bioscoopbezoek is het bereik in gezinnen met twee of drie kinderen 

aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Het aantal familiefilms dat jaarlijks in Nederland in de bioscopen te 

zien is biedt hiervoor een verklaring. In de top 20 van Nederlandse films (op basis van recette) 

stonden maar liefst negen familiefilms. 

 
Grafiek 35:  Bereik van Nederlandse films per aantal kinderen in het huishouden in 2012 (leeftijd 16+) 

 
 

II.6.4 Samenvatting  

 In 2012 werden er bijna 5 miljoen bioscoopkaartjes verkocht voor de Nederlandse film. Dit is 

ongeveer een kwart minder dan in 2011. 

 Het bereik van Nederlandse films is in 2012 19%. Omgerekend betekent dit dat 2,6 miljoen 

Nederlanders een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. 

 Het bereik is het grootst onder de 18- tot en met 23-jarigen (zij hebben ook het grootste 

marktaandeel). 

 Vooral vrouwen jonger dan 29 jaar gaan graag naar Nederlandse films.  

 In de provincies Noord-Holland, Drenthe, Zuid-Holland en Overijssel is het bereik van  Nederlandse 

films bovengemiddeld. 
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III.1 Managementsamenvatting 
 

Over het onderzoek  

Over 3D is internationaal al veel gezegd en geschreven. In Nederland is er echter nog geen empirisch 

onderzoek gedaan naar het 3D bioscooppubliek. De opdrachtgevers, de Nederlandse Vereniging van 

Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Verenging van Filmdistributeurs (NVF), vinden het 

wenselijk dat er meer inzicht komt in het 3D bioscooppubliek en de waardering van 3D 

bioscoopvoorstellingen. 

 

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vier vragen:  

 

1. Wat zijn belangrijke achtergrondkenmerken van het 3D bioscooppubliek?  

2. Welk gemiddeld rapportcijfer geven bioscoopbezoekers een 3D of een 2D versie van een 

splitrelease, en hoe groot zijn de verschillen?  

3. Welke reden(en) hebben bioscoopbezoekers om niet voor een 3D versie te kiezen? 

4. In welke mate ervaren Nederlanders fysieke ongemakken tijdens 3D bioscoopvoorstellingen?  

 

Voor het onderzoek is een enquête ontwikkeld die is voorgelegd aan het CentERdata 

onderzoekspanel. 65% van de panelleden vulden de enquête volledig in (n: 1.976). Na weging op 

leeftijd zijn de onderzoeksresultaten representatief voor de Nederlandse bevolking ouder dan 16 

jaar. Het onderzoek is medio 2012 uitgevoerd. 

 

Het 3D bioscooppubliek beschreven 

Een belangrijk gegeven voor de beschrijving van het 3D bioscooppubliek is het bereik. Het bereik 

geeft het percentage Nederlanders aan dat in 2011 minstens één keer een 3D bioscoopvoorstelling 

heeft bezocht. Door het bereik onder de verschillende doelgroepen in kaart te brengen kan het 3D 

bioscooppubliek uitgebreid worden beschreven.   

Uit het onderzoek blijkt dat 24% van de Nederlanders één of meerdere keren een 3D 

bioscoopvoorstelling hebben bijgewoond. Omgerekend gaat het om ruim 3,3 miljoen 3D 

bioscoopbezoekers (zie ook Grafiek 1). In 2011 zijn er volgens de statistieken van de NVB en NVF 

ruim 6,9 miljoen 3D bioscoopkaartjes verkocht. Dit betekent dat gemiddeld genomen het 3D 

bioscooppubliek ongeveer 2 keer per jaar naar een 3D bioscoopvoorstelling gaat. 

 
Grafiek 1: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen in Nederland 
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Factoren die van invloed zijn op het bereik van 3D bioscoopvoorstellingen zijn ongeveer dezelfde als 

bij het totale bioscoopbezoek. Zo worden huishoudens met twee, drie of meer kinderen relatief het 

meeste bereikt, evenals de hoger opgeleiden. Het verschil in bereik tussen de hoger en de lager 

opgeleiden doet zich vooral voor onder de jongere leeftijdscategorieën. Nederlanders met een krap 

(vrijetijds)budget worden wat minder bereikt. Ook heeft leeftijd een sterke invloed op het 

bioscoopbezoek. Jongeren gaan veel meer naar 3D bioscoopvoorstellingen dan ouderen. Opvallend is 

dat het verschil in bereik tussen jongeren en ouderen bij 3D hoger is dan bij het totale 

bioscoopbezoek. Absoluut gezien worden de meeste mensen bereikt in de leeftijdscategorie 40-54 

jaar (bijna 1 miljoen 3D bezoekers). 

 

Omdat veel Nederlanders tussen de 40- en 54 jaar zijn, is hun aandeel in het 3D bioscooppubliek het 

grootst. Opvallend is dat het aandeel van 30- tot en met 39 jarigen (21%) veel groter is bij 3D dan bij 

het totale bioscoopbezoek (13%). Onder jongeren van 16 en 17 jaar en 55-plussers is het aandeel het 

kleinst. Het kleine aandeel van 16 en 17 jarigen is te verklaren door de beperkte grootte van deze 

groep. Voor 55-plussers geldt dat zij toch al minder interesse hebben in bioscoopbezoek; dit geldt 

ook voor 3D bioscoopvoorstellingen. Zie Figuur 1 voor aandelen 3D bioscooppubliek per 

leeftijdscategorie. 

 
Figuur 1: Aandeel 3D bioscoopvoorstelling per leeftijdscategorie 

 
 

In de onderstaande Grafiek 2 is te zien dat huishoudens met kinderen relatief meer naar 3D 

bioscoopvoorstellingen gaan dan huishoudens zonder kinderen. Dit is vergelijkbaar met het totale 

bioscoopbezoek. Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door de kinderen zelf, die door hun jonge 

leeftijd toch al graag naar een bioscoop gaan. Aan de andere kant gaan huishoudens met kinderen 

vaak omdat het bioscoopbezoek wordt gezien als een aangenaam familie-uitje.16 Dat de 

alleenstaanden en de (on)gehuwd samenwonenden zonder kinder(en) het minst vaak gaan komt 

doordat deze groep voor een groot deel uit de zgn. ‘empty-nesters’ bestaat (ouders waarvan de 

kinderen het huis uit zijn). 

 

                                                           
16

 Bijna één derde van de ouders zegt dat zijn of haar kinderen op het idee zijn gekomen om een bioscoop te bezoeken 

(Bioscoopmonitor 2011/2012).      
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Grafiek 2: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen per type huishouden

 
 

 

Verder blijkt dat huishoudens met een hoger netto maandinkomen met 3D bioscoopvoorstellingen 

relatief meer worden bereikt dan huishoudens met een lager netto maandinkomen. Huishoudens 

met een modaal inkomen gaan het vaakst (zie ook onderstaande Grafiek 3).  

 
Grafiek 3: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen per categorie netto inkomen van het huishouden 

 
 

Beoordeling van 3D bioscoopfilms 

Aan alle bioscoopbezoekers van splitreleases17 is gevraagd de film te beoordelen met een 

rapportcijfer. Vervolgens werden voor de verschillende doelgroepen de gemiddelde rapportcijfers 

voor de 2D en 3D versies met elkaar vergeleken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 3D versies 

significant gemiddeld hoger scoren dan de 2D versies. Dit geldt vooral voor de 3D animatiefilms en 

fantasyfilms.  Hoewel bij sommige filmgenres duidelijke verschillen bestaan, is het verschil in het 

totale gemiddelde niet heel groot. Gemiddeld worden de 3D versies met een 7,6 beoordeeld. Het 

gemiddelde rapportcijfer van 2D is een 7,3.  

Tussen de verschillende publieksgroepen, zoals mannen en vrouwen, jongeren en ouderen of 

huishoudens met of zonder kinderen bestaan niet veel verschillen.  

 

 

                                                           
17

 Het overgrote deel van 3D filmreleases zijn in Nederland zgn. splitreleases; 3D films die ook in een 2D versie uitkomen. 
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Reden(en) om niet voor 3D te kiezen  

37% van de Nederlanders (leeftijd 16+) heeft een splitrelease in de bioscoop gezien. Aan 

respondenten die een 2D versie van een 3D film hebben gezien, is gevraagd of ze specifieke 

reden(en) hadden om niet voor een 3D versie te kiezen. Het gaat hier om ongeveer 14% van de 

Nederlanders. In de onderstaande Grafiek 4 is te zien dat de toeslag het meest genoemd wordt als 

reden om niet naar een 3D bioscoopvoorstelling te gaan.  

 
Grafiek 4: Reden(en) om niet voor 3D te kiezen. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die bij een splitrelease voor 

een 2D versie hebben gekozen. Er waren meerdere antwoorden mogelijk.

 
 

De bovenstaande grafiek heeft alleen betrekking op bioscoopbezoekers die bij een splitrelease 

bewust gekozen hebben voor een 2D versie en daar één of meerdere redenen voor hebben.18 

 Een groot deel (40%) heeft aangegeven dat ze geen specifieke reden hebben voor de keuze 

voor een 2D versie. De antwoorden bij ‘anders’ (5%) variëren van ‘3D heeft bij mij geen effect want 

heb een lui oog/ ben blind aan een oog’ tot en met ‘ben bang dat mijn kind misselijk wordt’.   

 

Onderzoeksresultaten fysieke ongemakken 

Om na te gaan of het bioscooppubliek fysieke ongemakken ervaart tijdens of direct na het bijwonen 

van een 3D voorstelling, is een aantal stellingen geformuleerd. Deze zijn voorgelegd aan 

respondenten die in de afgelopen vijf jaar minimaal één 3D bioscoopvoorstelling hebben 

bijgewoond. De stellingen hebben betrekking op een aantal mogelijke negatieve aspecten, waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen 'fysieke ongemakken' en ‘mogelijke ongemakken van de 3D bril’. De 

categorie fysieke ongemakken is samengesteld uit de onderwerpen; hoofdpijn, misselijkheid, 

duizeligheid en vermoeide/geïrriteerde ogen. De antwoordmogelijkheden lopen van (1) helemaal 

oneens tot (5) helemaal eens. In Grafiek 5 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven. 

 

 

 

 

                                                           
18
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Grafiek 5: Fysieke ongemakken tijdens het bijwonen van 3D bioscoopvoorstellingen. 1 staat voor helemaal oneens en 5 
voor helemaal eens. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die aangeven vanaf 2008 minimaal één 3D 

bioscoopvoorstelling te hebben bijgewoond. 

 
 

Tussen de verschillende publieksgroepen bestaan niet veel verschillen. Ouderen ervaren net zo 

weinig klachten als jongeren. Uitzondering is de leeftijdscategorie 24- tot en met 29 jaar, op alle 

fronten zijn zij het wat meer eens met de stellingen. Opvallend is dat vrouwen meer fysieke 

ongemakken ondervinden dan mannen. Vrouwen gaven aan meer last te hebben van misselijkheid, 

hoofdpijn en duizeligheid en ervaren ook de brillen onhygiënischer dan mannen.  
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III.2 Inleiding 

III.2.1 Een indrukwekkende opleving van 3D 

Het bioscoopbezoek zit de laatste jaren in de lift. Het is in de afgelopen vijf jaar met 30% gestegen 

van 23 miljoen jaarlijkse bezoeken naar ruim 30 miljoen bezoeken in 2012 (Grafiek 1). De komst van 

hoogwaardige 3D bioscoopvoorstellingen heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei van het 

bioscoopbezoek wereldwijd. In Nederland is de groei daarnaast toe te schrijven aan de bouw van 

nieuwe moderne bioscopen en zalen (capaciteitsuitbreiding).   

 
Grafiek 1: Bioscoopbezoeken in Nederland, bron: NVB & NVF 

 
 

De toepassing van stereoscopische technieken, ofwel 3D film, heeft ervoor gezorgd dat de 

bioscooprecette (inkomsten uit kaartverkoop) procentueel sneller is gestegen dan het aantal 

bioscoopbezoeken. Dit komt doordat er voor 3D bioscoopvoorstellingen een toeslag van gemiddeld € 

2,50 wordt berekend. De bioscooprecette is in de afgelopen vijf jaar 53% gegroeid van 160 miljoen 

euro naar 245 miljoen euro.19   
 

Grafiek 2: Bioscooprecette in Nederland, bron: NVB & NVF 

 
 

                                                           
19

 3D opbrengsten maken in Europa ongeveer 20% tot 25% van de totale recette uit (bron: European Audiovisual 

Observatory, 2012) 
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3D technieken hebben al eerder in de geschiedenis hun intrede gemaakt in de bioscoop. Vooral in 

het begin van de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw is er een aantal 3D hypes geweest.20 

Maar pas in 2009 beleefde 3D opnieuw een imposante opleving. De hernieuwde interesse in 3D 

bioscoopvoorstellingen is voor een groot deel te danken aan de Amerikaanse sciencefictionfilm 

Avatar. Deze blockbuster van regisseur James Cameron heeft wereldwijd al meer dan 2,7 miljard 

dollar opgeleverd en is daarmee de film die het meeste geld ooit heeft opgebracht in de bioscoop. In 

Nederland trokken ruim 1,2 miljoen Nederlanders naar de bioscoop om de film te kunnen zien.   

  

III.2.2 Uitgebrachte 3D filmgenres 

Onderstaande grafiek (3) laat zien dat in 2012 vier keer zo veel 3D filmreleases in Nederland zijn 

uitgebracht als in 2008. De meeste filmreleases zijn zogenoemde live action 3D. 

 
Grafiek 3: Aantal 3D animatie of live action releases Nederland 

 
 

Er komen steeds meer 3D films uit in verschillende genres, zoals te zien is in Grafiek 4. De 3D films 

die in Nederland in de bioscoop worden vertoond, komen voornamelijk uit de Verenigde Staten. 

Slechts enkele films, en dit zijn vaak animatiefilms, komen uit andere landen.21  

 
Grafiek 4: Aantal 3D releases Nederland per filmgenre 

 
 

                                                           
20

 3D gold in de jaren ’50 vooral als een verkapte kermisattractie in de bioscoopzaal. Wat niet wegneemt dat enkele films 

zeker de moeite waard zijn. Niemand minder dan Alfred Hitchcock (1899-1980) maakte een van de meest geslaagde 3D-

films in de jaren ’50: Dial M for Murder (E. Schmeits et al, 2012). 
21

 Digitale Cinema, Een onderzoek naar de verwachte effecten van de digitalisering van het Nederlandse vertoning- en 

distributiecircuit (2012), Stichting filmonderzoek. 
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III.2.3 De extra dimensie van 3D 

3D films trekken de aandacht doordat er voorwerpen afkomen op het bioscooppubliek, dit noemt 

men het 3D effect. Omdat deze virtuele voorwerpen zich in de hoofden van de bezoekers kunnen 

voordoen als werkelijke voorwerpen, is er sprake van een intensere interesse en meer betrokkenheid 

dan bij 2D. Bij 3D bioscoopvoorstellingen ervaren de bezoekers meer het gevoel alsof ze in een film 

zitten, en ervaren ze de special effects ook intenser. Daarnaast wordt de aandacht meer 

vastgehouden, omdat de filmscènes meer tot leven komen. Bovendien zien scènes er in 3D mooier 

uit.22 

 2D films projecteren 24 frames per seconde en realiseren zo het idee van beweging. Bij 3D 

wordt diepte (de derde dimensie) toegevoegd aan de normale 2D beweging: er worden twee 

gezichtspunten geprojecteerd die samen één 3D beeld vormen in ons hoofd. Kijken naar 2D is 

vergelijkbaar met kijken naar de werkelijkheid met slechts één oog: het beeld is plat en afstand is 

moeilijk in te schatten.  

 Het menselijk oog neemt de werkelijkheid van nature 'stereoscopisch' waar: de twee beelden 

die door de twee ogen waargenomen worden, worden door de hersenen samengevoegd tot één 

beeld. Dit wordt fusion genoemd. Bij 3D projectie worden twee perspectieven op het scherm 

geprojecteerd en wordt door middel van de 3D bril aan elk oog een ander beeld aangeboden: de 

hersenen creëren één beeld dat afstand en diepte krijgt.23  

 

III.2.4 De houdbaarheid van 3D 

3D heeft wereldwijd voor groei in het bioscoopbezoek en vooral in de recette gezorgd. De vraag is 

echter of de nieuwe digitale opname-, distributie- en projectietechnieken een meer duurzame 

ontwikkeling is dan de hypes uit de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw. Uit Amerika komen 

steeds meer signalen dat er sprake zou zijn van ‘3D moeheid’. Dit zou resulteren in tegenvallende 

omzetcijfers van 3D titels. Er zou vooral sprake zijn van een buitenlandse 3D markt. Amerikanen zelf 

kiezen weer steeds meer voor 2D.24 

 De omzetcijfers voor de 2D en 3D versies van splitreleases vormen een belangrijke indicator 

voor een afnemende 3D markt. Uit omzetcijfers en uit interviews met bioscoopexploitanten blijkt dat 

sommige 2D versies van splitreleases bijna even veel of zelfs meer bioscoopbezoekers trekken dan de 

3D versies. Volgens de bioscoopexploitanten gaat het vooral om de familiefilms: gezinnen haken af 

omdat het bioscoopbezoek te duur wordt wanneer voor alle gezinsleden de 3D toeslag moet worden 

betaald. Bioscoopbezoekers zijn een eerste keer nog wel bereid extra te betalen voor 3D, maar een 

tiende keer niet meer. Vooral bij later geconverteerde 3D films, films die in de postproductie een 3D 

effect krijgen, vinden veel bioscoopbezoekers deze toeslag niet gelegitimeerd.25  

 De ontwikkelingen in de verhoudingen tussen het aantal verkochte 3D kaartjes ten opzichte 

van het totaal bij splitreleases, zijn dus een goede indicatie voor de toename of afname van de 

populariteit. Neemt het 3D aandeel af, dan is dit een indicatie voor een afnemende populariteit van 

                                                           
22

 Bron: De 3D Esthetiek Belevenis, scriptie D. Kalloe, 2011 
23

 Bron: Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten in een inhoudelijke reactie op een VARA Kassa-aflevering, 2011  
24

 Bijvoorbeeld ‘3D Still A Hit With Foreign Audiences, But Domestically It's a Different Story’ (2012, The Wrap). Of Richard 

Carlton (2011) ‘3D Movies Cause More Discomfort, Yet Are Not More Enjoyable Than 2D'. Of ‘Hollywood hoopt dat 

Transformers 3D redden’ (NRC, Coen van Zwol).  
25

 Conversies worden wel steeds effectiever, beter en goedkoper.  
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3D binnen een land. Tabel 1 laat deze percentages zien voor vier Europese landen.26 Voor Nederland 

is gekeken naar alle splitreleases uit 2010 en 2011. Hierbij zijn alleen de speelweken meegenomen 

die ook daadwerkelijk binnen het kalenderjaar vallen. In Nederland is ongeveer driekwart van de 

verkochte bioscoopkaartjes van splitreleases een 3D versie. Opvallend is dat Noorwegen een 

toename kent in het aandeel van de 3D versie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een groei van 

het aantal 3D bioscoopzalen in dat land. In Noorwegen zijn inmiddels bijna alle digitale schermen ook 

geschikt voor 3D.27 In Groot-Brittannië zijn alleen de percentages bekend op basis van recette en niet 

op basis van aantal verkochte bioscoopkaartjes. Het percentage valt hierdoor hoger uit. Des te 

opvallender is het dan ook dat in Groot-Brittannië het aandeel van 3D is teruggelopen van 71% naar 

60%. 

 
Tabel 1: Percentage aantal verkochte 3D bioscoopkaartjes van een splitrelease in 2010 en 2011 voor 4 

Europese landen28 

Land 2010 2011 

Nederland 74% 71% 

Duitsland 74% 73% 

Noorwegen 60% 71% 

Groot Brittannië  71% 60% 

 

III.2.5 Van 3D naar 2D  

De 3D film is gevoelig voor de kwaliteit van zowel de toegepaste technieken als het inhoudelijke 

scenario voor de film. Een scenario dat vooral op 3D effect inzet, blijkt vrij snel uitgewerkt. Veel 3D 

filmregisseurs bekritiseren de in hun ogen slechte scenariokwaliteit van nogal wat recente 3D films. 

Zij vrezen dat deze films vooral afbreuk doen aan het imago van 3D films. 3D films moeten het in hun 

visie juist hebben van superieure kwaliteit in techniek en scenario. Gezien de hogere prijs is er geen 

markt voor 3D B films.29  

Hoewel de verwachting is dat de internationale markten zoals China en Rusland voor 3D 

bioscoopfilms nog zullen groeien de komende tijd30, heeft de Nederlandse filmsector hier niet veel 

aan. De meeste bioscoopexploitanten verwachten dan ook dat alleen echte 3D films, films die met 

3D camera´s zijn gefilmd zoals Avatar en animatiefilms, zullen overleven en dat deze techniek alleen 

nog op 15 tot 20 films per jaar toegepast zal worden. Ook denken veel exploitanten en distributeurs 

dat 3D uiteindelijk vooral jongeren zal trekken. Nu al wordt opgemerkt dat gezinnen – vanwege de 

toeslag – en ouderen – vanwege fysieke beperkingen – de voorkeur geven aan de 2D versie van een 

3D titel.31  

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Het is lastig gebleken dit soort informatie voor andere landen te verzamelen.  
27

 In Amerika is 41% geschikt voor 3D en voor EMEA-landen 53% (bron: IHS Screen Digest).  
28

 Bron: Maccsbox/ German Federal Film Board/ FDA Yearbook 2012/ Film & Kino Norway. 
29

 Bron: ‘Grensverleggende Avonturen, trends in de creatieve industrie’, J. Teunen et al, GOC 2012.  
30

 In 2012 was het wereldwijde aandeel van 3D-films 18%. De verwachting is dat deze gaat stijgen tot boven 20% in 2013. 

De groei vindt echter buiten Amerika plaats, vooral in landen als Rusland en China (bron: TheWrap).  
31

 Digitale Cinema. Een onderzoek naar de verwachte effecten van de digitalisering van het Nederlandse vertoning- en 

distributiecircuit Stichting Filmonderzoek (2012) 
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III.2.6 3D bioscoopschermen in Nederland 

In onderstaande Figuur 1 zijn alle bioscopen weergegeven met één of meerdere 3D bioscoopzalen. 

Zoals op het plaatje te zien is, is vanuit bijna elke denkbare regio een 3D bioscoop met een redelijke 

reistijd bereikbaar.32 Aan het eind van 2011 was ongeveer 65% van de digitale schermen in 

Nederland uitgerust met 3D technologie.33 Desondanks zijn films die enkel en alleen in 3D uitkomen 

in de minderheid.  

 
Figuur 1 Bioscopen met 3D geschikte zalen in 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Relatief weinig filmtheaters hebben voor 3D geschikte projectoren in huis.  
33

 Dit percentage geldt eveneens voor het aantal 3D-schermen in heel Europa (2011). Eind 2011 was wereldwijd een vierde 

van alle bioscoopschermen voorzien van 3D techniek.  
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III.3 Onderzoeksmethode 

Over 3D is al veel gezegd en geschreven. In Nederland is er echter nog geen empirisch (waarnemend) 

onderzoek gedaan naar het publiek van 3D. De opdrachtgevers, de Nederlandse Vereniging van 

Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Verenging van Filmdistributeurs (NVF), vinden het 

wenselijk dat er meer inzicht komt in het 3D bioscooppubliek en de waardering van 3D 

bioscoopvoorstellingen. 

 

III.3.1 De onderzoeksvragen 

Elk bedrijf wil met zijn product of dienst zo veel mogelijk inspelen op de wensen en behoeften van 

publieksgroepen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn klantinzichten nodig. Het ontwikkelen van deze 

inzichten begint met de vraag wie de publieksgroep precies is. Of met andere woorden, wat zijn hun 

belangrijkste achtergrondkenmerken. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

 

1. Wat zijn belangrijke achtergrondkenmerken van het 3D bioscooppubliek?  

 

Bij splitreleases maakt het bioscooppubliek een keuze voor een 2D of 3D versie. Uit de statistieken 

van de NVB blijkt dat een kwart van de bioscoopbezoekers kiest voor de 2D versie. In het onderzoek 

is nagegaan wat hiervoor de redenen zijn. Om het bovenstaande te onderzoeken zijn de volgende 

twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

2. Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat bioscoopbezoekers een 3D of een 2D versie van een 

splitrelease geven?  

3. Wat zijn redenen voor bioscoopbezoekers om niet voor een 3D versie te kiezen bij een 

splitrelease? 

 

Een deel van de bioscoopbezoekers heeft tijdens of direct na het bijwonen van 3D 

bioscoopvoorstellingen last van vermoeide ogen, hoofdpijn, duizeligheid en andere fysieke 

ongemakken.34 Dit soort ongemakken zijn niet nieuw en worden als één van de redenen genoemd 

voor de eerdere teloorgang van 3D. Maar omdat de huidige 3D bioscoopvoorstellingen met behulp 

van digitale projectoren tot stand komen, zouden deze fysieke ongemakken verminderd moeten zijn. 

Digitale projectoren zorgen namelijk voor een stabieler beeld dan 3D technieken met de ouderwetse 

35mm film.35 Desalniettemin blijven de problemen zich bij sommigen voordoen. Om te achterhalen 

om welk deel het gaat, is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

4. In welke mate ervaren Nederlanders fysieke ongemakken tijdens 3D bioscoopvoorstellingen?  

 

III.3.2 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek naar 3D in Nederland is uitgevoerd met behulp van een schriftelijke enquête. In het 

weekend van vrijdag 1 juni 2012 tot en met dinsdag 5 juni 2012 is binnen het onderzoekspanel van 

CentERdata de enquête online afgenomen. De vragenlijst is voorgelegd aan in totaal 3.036 

                                                           
34

 Shana D. (2009), 'De hedendaagse bioscoopsector, Een exploratief onderzoek naar de problemen in de Vlaamse 

exploitatiesector'. 
35

 Vanaf 1903 tot op heden zijn er diverse films geweest die met verschillende 3D technieken zijn uitgekomen.   
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panelleden, waarvan 1.976 de enquête compleet invulden (de respons is 65%). Het compleet invullen 

van de vragen duurde ongeveer vijf minuten. De volledige enquête is in de bijlage van dit rapport 

opgenomen (zie Bijlage 5).       

 Om het 3D bioscooppubliek in kaart te brengen (onderzoeksvraag 1) is aan de respondenten 

gevraagd welke 3D films men in 2011 in de bioscoop heeft gezien. Hiervoor is in de enquête een lijst 

met alle 3D filmreleases opgesteld met de vraag de film(s) aan te kruisen die men in de bioscoop 

heeft gezien. Vervolgens is geanalyseerd welke respondenten één of meerdere 3D 

bioscoopvoorstellingen hebben bijgewoond.  

Voor onderzoeksvraag 2 is gevraagd de splitrelease te beoordelen met een rapportcijfer. Ter 

beantwoording van de onderzoeksvraag worden de gemiddelde rapportcijfers voor de 2D en 3D 

versies met elkaar vergeleken. 

Aan respondenten die bij een splitrelease voor een 2D versie hebben gekozen, is gevraagd 

wat hier redenen voor zijn (onderzoeksvraag 3). 

 Sommige bioscoopbezoekers kunnen tijdens het bijwonen van een 3D bioscoopvoorstelling 

bepaalde fysieke ongemakken ondervinden, zoals vermoeide ogen of hoofdpijn. Via stellingen in de 

enquête is onderzocht om hoeveel Nederlanders het gaat, waarbij ook de aandacht uitgaat naar de 

kwaliteit van de 3D brillen (onderzoeksvraag 4). 

    

III.3.3 Het CentERdata onderzoekspanel 

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CentERdata. CentERdata is een instituut dat 

verbonden is aan de Universiteit van Tilburg en heeft zich gespecialiseerd in toegepast 

econometrisch en online survey onderzoek. Het instituut beheert en onderhoudt verschillende 

onderzoekspanels die regelmatig enquêtes invullen via het internet. De panelleden van het 

onderzoekspanel zijn aselect gekozen, waardoor er minder sprake is van ‘zelfselectie’. De panelleden 

hebben zichzelf dus niet aangemeld, maar zijn op basis van willekeur uitgenodigd voor deelname aan 

het panel. Het onderzoekspanel van CenterERdata is representatief voor de Nederlandse populatie 

(16 jaar en ouder) en zorgt daardoor voor een goede indruk van de totale Nederlandse bevolking. 

 

III.3.4 De steekproef 

Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Omdat 

jongeren ondervertegenwoordigd zijn, is er gewogen op leeftijd. In Bijlage 1 is de samenstelling van 

de steekproef uitgewerkt met behulp van tabellen. 

 

III.3.5 Evaluatie van de enquête 

Ruim 80% van de respondenten geeft bij de evaluatievragen aan dat de enquêtevragen over 3D voor 

hen duidelijk zijn. Ongeveer een even groot deel van de respondenten vindt het (redelijk) plezierig de 

enquêtevragen over 3D te beantwoorden. In Bijlage 6 is een grafiek opgenomen met de respons op 

alle evaluatievragen die gaan over de enquête.  

    

III.3.6 Verschillen tussen publieksgroepen 

Als er significante verschillen bestaan in de onderzoeksresultaten tussen de publieksgroepen dan 

wordt hier melding van gemaakt. Bestaan er geen significante verschillen, dan wordt dit niet 

beschreven. 
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III.3.7 Puntschattingen 

In dit onderzoeksverslag is gekozen om te werken met zogenaamde puntschattingen in plaats van 

betrouwbaarheidsintervallen. Een voorbeeld: 24% van de respondenten heeft aangegeven in 2011 

een 3D bioscoopvoorstelling te hebben bijgewoond. In werkelijkheid zal dit percentage met 95% 

betrouwbaarheid liggen tussen de 22% en de 26%. 
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III.4 3D bioscooppubliek beschreven 

III.4.1 Inleiding  

Voor het vaststellen van de 3D bezoekersprofielen zijn respondenten die één of meerdere 3D 

bioscoopvoorstellingen hebben bijgewoond vergeleken met Nederlanders die dat niet hebben 

gedaan. Hiervoor is de steekproef opgedeeld in drie publieksgroepen: respondenten die in 2011 geen 

3D bioscoopvoorstelling hebben gezien, respondenten die één 3D bioscoopvoorstelling hebben 

bijgewoond en respondenten die meer dan één 3D bioscoopvoorstelling hebben bijgewoond.  

Een belangrijk gegeven voor het vaststellen van de profielen is het bereik van 3D 

bioscoopvoorstellingen onder Nederlanders ouder dan 16 jaar. Met het begrip ‘bereik’ wordt het 

aantal 3D bioscoopbezoekers als percentage van de gehele bevolking of een gedeelte daarvan 

bedoeld, bijvoorbeeld de bevolking binnen een bepaalde regio.  

 

III.4.2 3D profielen 

De onderzoeksresultaten wijzen uit dat 24% van de Nederlanders in 2011 één of meerdere keren een 

3D bioscoopvoorstelling hebben bijgewoond. Omgerekend gaat het om ruim 3,3 miljoen 

Nederlanders (ouder dan 16 jaar). In 2011 zijn er volgens de statistieken van de NVB en NVF ruim 6,9 

miljoen 3D bioscoopkaartjes verkocht. Dit betekent dat gemiddeld genomen het 3D bioscooppubliek 

ongeveer 2 keer per jaar naar een 3D bioscoopvoorstelling gaat.  

 
Grafiek 5: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen in heel Nederland  
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In de volgende Tabel 2 is het bereik van 3D bioscoopvoorstellingen per provincie weergegeven. 

Noord-Holland heeft het hoogste bereik, 31% van de totale bevolking van die provincie heeft een 3D 

bioscoopvoorstelling bijgewoond. 

 
Tabel 2: Bereik en bezoekfrequentie 3D bioscoopvoorstelling per provincie 

 Totale bereik 
3D  (=B+C) 

Perc. één 3D 
bioscoopvoorstelling 
bijgewoond in  (B) 

Perc. meerdere 3D 
bioscoopvoorstellingen 
bijgewoond in  (C) 

Perc. geen 3D 
bioscoopvoorstelling 
bijgewoond in  (D) 

Noord-Holland 31% 17% 14% 69% 

Drenthe 30% 18% 12% 70% 

Gelderland 28% 14% 14% 73% 

Zeeland 28% 14% 14% 72% 

Overijssel 25% 17% 8% 76% 

Zuid-Holland 25% 16% 9% 76% 

Noord-Brabant 23% 15% 8% 78% 

Limburg 22% 15% 7% 78% 

Utrecht 20% 8% 12% 80% 

Groningen 17% 14% 3%* 83% 

Friesland 16% 14% 2%* 84% 

Flevoland 12% 2%* 10%* 88% 

Heel Nederland 24% 14% 10% 76% 

*Let op: minder dan 5 waarnemingen waardoor statistisch minder representatief 

In stedelijke gebieden zijn er meer bioscoopvoorzieningen aanwezig en zijn er regelmatiger 

bioscoopvoorstellingen dan in niet-stedelijke gebieden. Dit heeft een positieve invloed op de 

gemiddelde bezoekfrequentie van inwoners. Het kost namelijk minder moeite om een bioscoop te 

bezoeken omdat er meer keuze is en omdat de reistijden korter zijn. Hetzelfde geldt voor 3D 

bioscoopvoorstellingen. Zoals te zien is in Grafiek 6 gaan inwoners uit stedelijk gebied vaker naar 3D 

bioscoopvoorstellingen dan inwoners uit niet-stedelijk gebied, hoewel de verschillen minder groot 

zijn dan bij het totale bioscoopbezoek. 

Grafiek 6: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen per stedelijkheid woonplaats  

 
 

Ook leeftijd is van invloed op de mate waarin iemand naar een bioscoop gaat. Jongeren gaan veel 

vaker naar een bioscoop dan ouderen. Hetzelfde geldt voor het bijwonen van 3D 

bioscoopvoorstellingen. Dit spreekt jongere leeftijdscategorieën meer aan dan oudere 

leeftijdscategorieën, zoals blijkt uit Grafiek 7. Onder de leeftijdscategorie 16 tot 29 jaar is het 
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gemiddeld bereik 40%, terwijl het bereik bij 55-plussers slechts 10% bedraagt. Het verschil in bereik 

is bij 3D veel hoger dan bij het totale bioscoopbezoek. 

 
Grafiek 7: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen per leeftijdscategorie

 
 

 

 
Tabel 3 Aantal bereikte personen in absolute aantallen 

Leeftijd 
1 keer 3D film 

Bijgewoond (x 1.000) 
meerdere 3D films 

bijgewoond (x 1.000) 
Aantal 3D bereikt  

totaal (x1.000) 

16-17 jaar 67 99 166 

18-23 jaar 321 248 569 

24-29 jaar 192 222 414 

30-39 jaar 395 312 707 

40-54 jaar 608 342 950 

55-64 jaar 196 65 261 

65+ 217 27 244 

Totaal 1,9 mln. 1,4 mln. 3,3 mln. 

 

Vergelijkbaar met het totale bioscoopbezoek gaan vrouwen iets vaker naar een 3D 

bioscoopvoorstelling dan mannen. Het bereik van 3D bioscoopfilms is onder vrouwen 25% en onder 

mannen 23%.  
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Huishoudens met kinderen gaan vaker naar een bioscoop dan huishoudens zonder kinderen. Aan de 

ene kant wordt dit veroorzaakt door de kinderen zelf, die door hun leeftijd graag naar een bioscoop 

gaan. Aan de andere kan gaan huishoudens met kinderen vaker omdat het bioscoopbezoek wordt 

gezien als een aangenaam familie-uitje.36 Dit geldt ook voor het bijwonen van 3D 

bioscoopvoorstellingen, dat blijkt uit Grafiek 8. Huishoudens met twee, drie of meer kinderen gaan 

relatief het vaakst naar een 3D bioscoopvoorstelling. 

 
Grafiek 8: Bereik 3D bioscoopvoorstelling huishoudens met wel of geen kinderen

 
 

Ook in onderstaande Grafiek 9 is te zien dat gezinnen met kinderen het meeste worden bereikt. De 

alleenstaanden en de (on)gehuwd samenwonenden zonder kind(eren) gaan het minst naar 3D. Dit 

komt doordat deze groep voor een groot deel uit de zogeheten ‘empty-nesters’ (ouders waarvan de 

kinderen het huis uit zijn) bestaat die op leeftijd zijn of uit alleenstaande ouderen. 

 
Grafiek 9: Bereik 3D bioscoopvoorstelling  per woonsituatie

 
 

 

 

 

                                                           
36

 Bioscoopbezoek als familie-uitje (Bioscoopmonitor 2011/2012), Stichting Filmonderzoek  
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Scholieren en studenten worden van alle doelgroepen het meeste met 3D bereikt, daarnaast gaan zij 

ook het frequentst. Nederlanders die met pensioen zijn, arbeidsongeschikt zijn of de huishouding 

verzorgen, gaan het minst vaak naar 3D. Zie voor de overige categorieën onderstaande Grafiek 10. 

 
Grafiek 10: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen  per belangrijkste bezigheid

 
 

In onderstaande Grafiek 11 zijn de bereikcijfers per opleiding weergegeven. De respondenten die 

hebben deelgenomen aan dit onderzoek werd gevraagd de laatst afgeronde opleiding te noteren 

(niet de opleiding die op het moment van bevraging werd gevolgd). Respondenten op het 

middelbare onderwijs horen daarom bij de categorie basisonderwijs, omdat dit hun laatst genoten 

afgeronde opleiding is. Vergelijkbaar met het totale bioscoopbezoek is het bereik van 3D 

bioscoopvoorstellingen onder de hoger opgeleiden hoger dan onder de lager opgeleiden. Dit verschil 

in bereik tussen hoger en lager opgeleiden geldt voornamelijk voor jongeren en veel minder voor 

ouderen. Zo worden leerlingen van het havo of van het vwo relatief bijna twee keer zoveel bereikt als 

leerlingen van het vmbo, terwijl het verschil in bereik tussen afgestudeerden van het hbo/wo en het 

mbo veel kleiner is.     

 
Grafiek 11: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen  per opleidingscategorie
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In Grafiek 12 is het bereik per netto maandinkomen per persoon weergegeven. Hoewel er voor 3D 

bioscoopvoorstellingen een toeslag wordt gevraagd, worden de laagste inkomens (≤500 euro netto 

maandinkomen per persoon) met 3D het meeste bereikt. Maar ook dit kan door de leeftijd verklaard 

worden: het gaat hier vooral om jongeren die geen inkomen hebben, of alleen een bijbaan of 

studiefinanciering. Nederlanders die tussen de 500 en 1.000 euro netto per maand verdienen 

worden het minst vaak bereikt. Dit is ook terug te zien bij het totale bioscoopbezoek, voor hen is het 

bioscoopbezoek relatief duur aangezien men over een krap (vrijetijds)budget beschikt. 
 

Grafiek 12: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen  per netto maandinkomen per persoon

 
 
 

Uit onderstaande Grafiek 13 blijkt dat ook huishoudens met een hoger netto maandinkomen met 3D 

relatief meer worden bereikt dan huishoudens met een lager netto maandinkomen. Vooral 

huishoudens met een modaal inkomen gaan het vaakst naar een 3D bioscoopvoorstelling. 

 Het bereik is het hoogst bij de hoogste sociale klasse (30%). Zij gaan gemiddeld genomen ook 

het frequentst naar 3D bioscoopfilms. De sociale lagere klassen wonen minder 3D 

bioscoopvoorstellingen bij; het bereik bij hen is 20%.   

 
Grafiek 13: Bereik van 3D bioscoopvoorstellingen  per netto inkomen van het huishouden
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III.4.3 Aandelen 3D bioscooppubliek 

Door de bezoekfrequentie van doelgroepen te vermenigvuldigen met het absolute aantal personen 

in die categorieën, kan het gemiddeld absolute aantal bezoeken per categorie worden berekend. 

Vervolgens kan deze waarde afgezet worden tegen het totaal aantal verkochte kaartjes in 2011, 

waarmee het aandeel per categorie kan worden berekend. 

Inwoners uit de (zeer) sterk verstedelijkte woongemeenten hebben het grootste aandeel in 

het 3D bioscooppubliek. Dit aandeel is even groot als bij het totale bioscoopbezoek. In de matig tot 

weinig stedelijke gebieden ligt het aandeel rond de 15% en in de niet-stedelijke woongebieden is het 

aandeel het kleinst (11%). 

 
Grafiek 14: Aandelen 3D bioscoopvoorstelling per stedelijkheid van de woongemeente 

 
 

Omdat veel Nederlanders tussen de 40- en 54 jaar zijn, is hun aandeel in het 3D bioscooppubliek het 

grootst. Opvallend is dat het aandeel van 30- tot en met 39 jarigen (21%) veel groter is bij 3D dan bij 

het totale bioscoopbezoek (13%). Onder jongeren van 16- en 17 jaar en 55-plussers is het aandeel 

het kleinst. Het kleine aandeel van 16- en 17 jarigen is te verklaren door de beperkte grootte van 

deze groep. Voor 55-plussers geldt dat zij toch al minder interesse hebben in bioscoopbezoek; dit 

geldt ook voor 3D bioscoopvoorstellingen. Zie Grafiek 15 voor aandelen 3D bioscooppubliek per 

leeftijdscategorie. 

 
Grafiek 15 Aandeel 3D bioscoopvoorstelling per leeftijdscategorie. 
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Vrouwen hebben een aandeel van 55% en mannen 45%, wat vergelijkbaar is met het totale 

bioscoopbezoek. Ongeveer de helft van het 3D bioscooppubliek komt uit huishoudens zonder 

kind(eren). Zie voor meer informatie Grafiek 16.  
 

Grafiek 16 Aandeel 3D bioscoopvoorstelling voor wel of geen kind(eren) in het huishouden.

 

 

III.4.4 Samenvatting 3D profiel 

In Nederland gaan ongeveer 3,3 miljoen mensen naar 3D bioscoopvoorstellingen. Dit komt 

neer op 24% van de totale bevolking (ouder dan 16 jaar). Gemiddeld genomen gaat men ongeveer 2 

keer per jaar naar een 3D bioscoopvoorstelling.   

Factoren die van invloed zijn op het bereik van 3D bioscoopvoorstellingen zijn ongeveer 

dezelfde als bij het totale bioscoopbezoek. Zo worden huishoudens met twee, drie of meer kinderen 

relatief het meeste bereikt, evenals hoger opgeleiden. Het verschil in bereik tussen de hoger en de 

lager opgeleiden doet zich vooral voor onder de jongere leeftijdscategorieën. Nederlanders met een 

krap (vrijetijds)budget worden wat minder bereikt. 

Omdat in stedelijke gebieden meer bioscoopvoorzieningen aanwezig zijn, gaan de inwoners 

vaker dan gemiddeld naar een bioscoop. Hetzelfde geldt voor 3D; in stedelijk gebied is het bereik van 

3D groter dan in minder stedelijk gebied, hoewel de verschillen minder groot zijn dan bij het totale 

bioscoopbezoek. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat inwoners uit de provincie Noord-

Holland meer met 3D worden bereikt dan inwoners uit Flevoland. 

 In vorige Bioscoopmonitors bleek telkens dat leeftijd een belangrijke invloed heeft op 

de gemiddelde bezoekfrequentie. Jongeren gaan veel meer naar een bioscoop dan ouderen. 

Hetzelfde geldt voor het bijwonen van 3D bioscoopfilms; dit spreekt jongere leeftijdscategorieën 

meer aan dan oudere leeftijdscategorieën. Opvallend is dat het verschil in bereik tussen jongeren en 

ouderen bij 3D veel hoger is dan bij het totale bioscoopbezoek.  

 Absoluut gezien worden de meeste mensen bereikt in de leeftijdscategorie 40-54 jaar 

(bijna 1 miljoen 3D bezoekers). Omdat er veel Nederlanders zijn die in die leeftijdscategorie vallen 

(23% van Nederland), is hun aandeel in het 3D bioscooppubliek ook het grootst (29%). Opvallend 

genoeg hebben 30-39 jarigen een hoger aandeel in het 3D bioscooppubliek (21%) dat bij het totale 

bioscoopbezoek (13%). Vrouwen hebben 10% meer aandeel in het 3D publiek dan mannen (55%). 
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III.5 Beoordeling van 3D bioscoopfilms 

 

III.5.1 Splitreleases  

Het overgrote deel van 3D filmreleases in Nederland zijn zogenoemde splitreleases: 3D films die ook 

in een 2D versie uitkomen. Filmdistributeurs kiezen voor een splitrelease zodat het deel van het 

bioscooppubliek dat 3D niet waardeert, niet bereid is de toeslag te betalen of niet in de buurt van 

een 3D scherm woont37, toch de film in de bioscoop kan zien. In 2011 zijn er in Nederland 15 van 

dergelijke 3D films in splitrelease uitgekomen.  

 Onderzoek doen naar publiekswaarderingen van 3D bioscoopvoorstellingen is te vergelijken 

met experimenteel onderzoek. In experimenteel onderzoek worden onderzoeksresultaten van de 

experimentele groep vergeleken met een controlegroep. De experimentele groep heeft een 

bepaalde interventie ondergaan, dat kan bijvoorbeeld een medicijn of een beloning zijn. Vervolgens 

wordt nagegaan of de onderzoeksresultaten van de experimentele groep significant afwijken van de 

controlegroep. Bij een significante afwijking kan het gevonden verschil niet worden toegeschreven 

aan toeval.  

 De interventie bij 3D bioscoopvoorstellingen zijn de 3D effecten. Bioscoopbezoekers die het 

3D effect hebben ondergaan bij splitreleases zijn de experimentele groep, en de bioscoopbezoekers 

die een 2D versie gezien hebben, behoren tot de controlegroep. In dit hoofdstuk zullen de 

onderzoeksresultaten, de gemiddelde rapportcijfers die bioscoopbezoekers hebben gegeven aan 2D 

of 3D versies van splitreleases, met elkaar worden vergeleken.  

 

III.5.2 Rapportcijfers 2D en 3D 

Aan alle bioscoopbezoekers van splitreleases38 is gevraagd de film te beoordelen met een 

rapportcijfer. Vervolgens werden voor de verschillende doelgroepen de gemiddelde rapportcijfers 

voor de 2D en 3D versies met elkaar vergeleken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 3D versies 

significant gemiddeld hoger scoren dan de 2D versies. Dit geldt vooral voor de 3D animatiefilms. Er 

zijn ook verschillen bij andere filmgenres zoals de fantasyfilm Harry Potter and the Deathly Hallows: 

Part 2. Deze film scoort in 3D met een 8,4 gemiddeld beter dan in 2D (7,9).39 Hoewel bij sommige 

filmgenres duidelijke verschillen bestaan, is het verschil in het totale gemiddelde niet heel groot. 

Gemiddeld worden de 3D versies met een 7,6 beoordeeld. Het gemiddelde rapportcijfer van 2D is 

een 7,3.  

Tussen de verschillende publieksgroepen, zoals jongeren en ouderen of huishoudens met of 

zonder kinderen bestaan niet veel verschillen.  

   

Opvallend is dat een aantal bioscoopfilms in 3D juist minder goed beoordeeld worden dan in 2D. Het 

gaat bijvoorbeeld om Transformers: Dark of the Moon (3D: 7,2 en 2D: 7,8). En ook om de film Thor 

(3D: 6,4 en 2D: 7,3). Bij Thor vindt het publiek dat er te weinig 3D effecten in zitten, het verhaal zwak 

is en dat het een ongeschikt genre is voor 3D.40      

 

                                                           
37

 Niet elke bioscoop in Nederland is geschikt voor de vertoning van 3D films.  
38

 Het overgrote deel van 3D filmreleases zijn in Nederland zgn. splitreleases; 3D films die ook in een 2D versie uitkomen. 
39

 Dit is overigens een film die in de postproductie een 3D effect heeft gekregen. 
40

 Bron: De 3D Esthetiek Belevenis, scriptie D. Kalloe, 2011 
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III.5.3 Reden(en) om niet voor 3D te kiezen  

37% van de Nederlanders heeft in 2011 een 2D of 3D splitrelease in de bioscoop gezien. Aan 

respondenten die een 2D versie van een 3D film hebben gezien, is gevraagd of ze specifieke redenen 

hadden om niet voor een 3D versie te kiezen. Het gaat hier om ongeveer 14% van de Nederlanders. 

In onderstaande Grafiek 17 is te zien dat de toeslag het meest genoemd wordt (21%) als reden om 

niet naar een 3D film te gaan.   

 
Grafiek 17: Reden(en) om niet voor 3D te kiezen. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die bij een splitrelease 

voor een 2D versie hebben gekozen. Er waren meerdere antwoorden mogelijk. 

 
 

Bovenstaande grafiek heeft alleen betrekking op mensen die in 2011 bij een splitrelease bewust 

gekozen hebben voor een 2D versie en daar één of meerdere redenen voor hadden.41 

 39% (9% van de totale steekproef) heeft aangegeven dat ze geen specifieke reden hadden 

voor de keuze van een 2D versie, zij kozen voor het antwoordalternatief ‘ik heb geen reden om niet 

voor 3D te kiezen’. De antwoorden bij ‘anders’ (5%) variëren van ‘3D heeft bij mij geen effect want ik 

heb een lui oog/ ben blind aan één oog’42 tot en met ‘ik ben bang dat mijn kind misselijk wordt’. In 

Bijlage 6 zijn alle open antwoorden terug te vinden. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 De meerderheid (60% van 277) gaf meerdere redenen aan om niet voor 3D te kiezen bij een splitrelease. 
42

 Er is ook een groep personen die de 3D effecten niet kan waarnemen. Dit komt meestal door een afwijking in 

één of beide van de ogen. Deze groep wordt geschat op 5% procent van de totale bevolking.  
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III.6 Ongemakken tijdens 3D bioscoopvoorstellingen 

 

III.6.1 Het 3D effect 

Bij 3D bioscoopvoorstellingen bevinden de beelden zich niet op één afstand, maar worden ze in de 

ruimte geprojecteerd vanuit een positie die de regisseur kiest om een bepaalde diepte te creëren. De 

bioscoopbezoeker moet zich dan focussen op meerdere afstanden. Het is om deze reden dat het 

kijken naar 3D voorstellingen een lichte vermoeidheid aan de ogen en geest kan veroorzaken.43  

Een andere reden voor klachten is dat bij een actieve 3D bril de bezoekers te maken krijgen 

met brilglazen die afwisselend heel snel open- en dichtgaan. De filmprojector zendt stralen uit naar 

de bril en bepaalt of het linker- dan wel het rechterglas opengaat. Dat gebeurt tot zestig keer per 

seconde, synchroon met de filmbeelden die worden uitgezonden, wat een driedimensionaal effect 

oplevert. Op deze manier worden onze hersenen de hele tijd voor de gek gehouden. Bij zee- of 

wagenziekte is het verschil tussen wat de hersenen verwachten en wat ze waarnemen de 

boosdoener. Bij 3D vertoningen hebben sommigen hier ook last van, wat tot vergelijkbare klachten 

kan leiden. Als we naar een plat scherm kijken, verwachten we een tweedimensionaal beeld. Als we 

opeens drie dimensies zien, hebben onze hersenen extra werk om die beelden te verwerken. 

Sommige mensen zijn daar gevoelig voor.44 

3D technieken zijn sterk verbeterd. Zo zorgen digitale projectoren voor een stabieler beeld 

dan 3D technieken met 35mm film.45 Toch is het goed denkbaar dat er tijdens en na het kijken naar 

een 3D film vermoeide ogen, hoofdpijn of duizeligheid bij het bioscooppubliek optreedt. Zulke 

klachten zijn niet nieuw, en ze zijn door de jaren heen vaker genoemd als een belangrijke reden voor 

het verdwijnen van 3D. Vandaar dat het belangrijk is om in dit hoofdstuk van het onderzoek na te 

gaan in welke mate Nederlanders fysieke ongemakken ervaren tijdens en na het bijwonen van 3D 

bioscoopvoorstellingen. 

 

III.6.2 Onderzoeksresultaten fysieke ongemakken 

Om na te gaan of het bioscooppubliek fysieke ongemakken ervaart tijdens of direct na het bijwonen 

van een 3D voorstelling, is een aantal stellingen geformuleerd. Deze zijn voorgelegd aan 

respondenten van het onderzoek die in de afgelopen vijf jaar minimaal één 3D bioscoopvoorstelling 

hebben bijgewoond. Omgerekend gaat het om een derde van alle Nederlanders. De stellingen 

hebben betrekking op een aantal mogelijke negatieve aspecten, waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen 'fysieke ongemakken' en ‘mogelijke ongemakken van de 3D bril’. De categorie fysieke 

ongemakken is samengesteld uit de onderwerpen: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en 

vermoeide/geïrriteerde ogen. De antwoordmogelijkheden lopen van (1) helemaal oneens tot (5) 

helemaal eens. In Grafiek 18 zijn de onderzoeksresultaten weergegeven.  

                                                           
43

 Bron: Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten, 2011 
44

 Mussche, 'Waarom 3D-films kijkers zeeziek maken', artikel De Standaard, 2010 
45

 De laatste ontwikkeling op dit vlak zijn High Frame Rate (HFR) bioscoopfilms. Bij HFR wordt opgenomen en geprojecteerd 

met 48 beelden per seconde i.p.v. de gebruikelijke 24. Volgens experts levert dit een meer visuele belevenis op en 

voorkomt hoofdpijn en geïrriteerde ogen bij bioscoopbezoekers. HFR techniek is recentelijk toepgast bij The Hobbit: An 

Unexpected Journey. 
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Grafiek 18: Fysieke ongemakken tijdens het bijwonen van 3D bioscoopvoorstel. 1 staat voor helemaal oneens en 5 voor 
helemaal eens. Deze vraag is alleen gesteld aan respondenten die aangeven vanaf 2008 minimaal één 3D 

bioscoopvoorstelling te hebben bijgewoond. 

 
 

Nederlanders zijn het gemiddeld oneens met de stelling dat men tijdens het bijwonen van 3D 

bioscoopvoorstellingen last krijgt van misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid. Met een gemiddelde 

van 2,3 scoort vermoeide/geïrriteerde ogen het hoogst.   

 Aan de respondenten is ook hun mening over verschillende aspecten van de 3D brillen 

gevraagd. Met een gemiddelde score van 3 reageert de Nederlandse bioscoopbezoeker neutraal op 

de stelling dat de 3D brillen ongemakkelijk en/of onhygiënisch zijn.  

 Tussen de verschillende publieksgroepen bestaan niet veel verschillen. Ouderen ervaren net 

zo weinig klachten als jongeren. De leeftijdscategorie 24-29 jaar is het meest kritisch, op alle fronten 

zijn zij het wat meer eens met de stellingen. Opvallend is dat vrouwen meer fysieke ongemakken 

ondervinden dan mannen. Vrouwen gaven aan meer last te hebben van misselijkheid, hoofdpijn en 

duizeligheid, maar ook vinden zij de brillen onhygiënischer dan mannen. Zie Bijlage 3 voor de 

gemiddelde scores van vrouwen en mannen. 
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Hoofdstuk IV - Het mediagebruik van bioscoopbezoekers 

Profiel van Nederlandse bioscoopbezoekers en hun mediagebruik 
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IV.1 Managementsamenvatting 

 

Over het onderzoek 

In dit deelonderzoek is het mediagebruik van bioscoopbezoekers in kaart gebracht. Media spelen 

tegenwoordig een belangrijke rol in het dagelijks leven. Meer dan de helft van de vrije tijd wordt 

besteed aan media. De grote diversiteit aan media biedt de filmdistributeur en marketeers 

uiteenlopende advertentieplatformen, maar er is nog weinig bekend over het specifieke 

mediagebruik van bioscoopbezoekers. De opdrachtgevers, de Nederlandse Vereniging van 

Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF), vinden het 

wenselijk dat hier inzicht in komt. 

Voor het onderzoek zijn secundaire analyses46 uitgevoerd op het Tijdsbestedingsonderzoek 

(TBO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het TBO is een vijfjaarlijks onderzoek dat 

representatief is voor de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Het onderzoek bevat naast 

achtergrondvragen ook algemene vragen over tijdsbesteding. Hiervoor is aan de respondent 

gevraagd om gedurende één week in een dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten 

dat besteed is. In het dagboek heeft de respondent moeten aangegeven of zijn of haar bezigheid een 

hoofd- of een nevenactiviteit is geweest. Een hoofdactiviteit is de voornaamste bezigheid gedurende 

een kwartier, en de nevenactiviteit is wat hij of zij ernaast doet. 

Dankzij het TBO zijn er veel gegevens bekend over het mediagebruik van 

bioscoopbezoekers/doelgroepen. Die gegevens hebben betrekking op televisie, internet, gedrukte 

media en radio. Het onderzoek bevat daardoor veel tabellen en deze zijn te vinden in de bijlagen. 

Als de marketeer specifieke gegevens over een bepaalde doelgroep wil opzoeken, bijvoorbeeld naar 

welk type televisieprogramma’s 12 tot 15 jarige frequente bioscoopbezoekers kijken, kan hij/zij 

Bijlagen IV raadplegen. 

 

Het mediagebruik van bioscoopbezoekers 

Een belangrijk gegeven voor het mediagebruik van bioscoopbezoekers is de relatieve tijd die zij 

besteden aan media. Dit geeft aan hoeveel procent van hun totale mediatijd bioscoopbezoekers 

besteden aan media als televisie en internet. Door de tijdsbesteding van verschillende typen 

bioscoopbezoekers of doelgroepen in kaart te brengen, wordt het duidelijk via welke media de 

meeste bioscoopbezoekers bereikt kunnen worden.  

 Grafiek 1.1 toont aan dat ook voor bioscoopbezoekers geldt dat de meeste tijd aan televisie 

wordt besteed. Daarnaast blijkt uit de grafiek dat frequente bioscoopbezoekers met 24% veel meer 

tijd op internet besteden dan niet-bioscoopbezoekers, maar niet-bioscoopbezoekers besteden op 

hun beurt weer meer tijd aan kranten en aan tijdschriften.  

 

                                                           
46

 Secundaire analyse is het  opnieuw analyseren van (cijfermatig) materiaal dat door anderen verzameld is, vaak met een 

andere probleemstelling.  
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Grafiek 1.1  Percentage van het totale mediatijd besteed aan de verschillende type  media (leeftijd 12+) 

 

 

Televisie wordt nog altijd massaal bekeken. 

Aan televisie wordt onder alle Nederlanders de meeste tijd besteed. Onder bioscoopbezoekers geldt 

dit vooral voor mannelijke incidentele bioscoopbezoekers die tussen de 19 en 29 jaar oud zijn. 

 Onder zowel incidentele als frequente bioscoopbezoekers is RTL 4 één van de meest bekeken 

zenders. Andere zenders die veel bekeken worden zijn Nederland 1 en SBS 6. Verder zetten 

bioscoopbezoekers ook graag dvd’s op.  

Jonge bioscoopbezoekers kijken naast RTL 4 veel naar Veronica/Jetix. Oudere 

bioscoopbezoekers kijken echter naast RTL 4 en Nederland 1 vaak naar Nederland 2. Wat betreft de 

programmakeuze, kijken alle typen bioscoopbezoekers het vaakst nieuws- en/of 

actualiteitenprogramma’s en films en/of documentaires.  

 Uit de Bioscoopmonitor 2009/2010 blijkt dat bijna 80% van de bioscoopbezoekers via de 

televisie hoort van de nieuwste bioscoopfilms, en voor een derde speelt het een belangrijke rol bij de 

beslissing om de film in de bioscoop te zien. Kenmerkend voor televisiereclame is dat televisie een 

grote overtuigingskracht met een grote emotionele impact heeft. Televisiereclames hebben een 

breed bereik en een sterke zichtbaarheid en bekendheid.  

 

Internetgebruik is hoog onder jongere bioscoopbezoekers. 

Frequente bioscoopbezoekers besteden de meeste tijd aan het surfen op internet. Naarmate de 

bezoekfrequentie toeneemt, neemt ook het internetgebruik toe. Jonge bioscoopbezoekers tussen 12 

en 17 jaar oud besteden met ongeveer 40% van de totale mediatijd de meeste tijd aan het internet. 

Oudere bioscoopbezoekers besteden opmerkelijk minder tijd aan het medium, slechts 6%.  

 De voornaamste internetactiviteit onder bioscoopbezoekers is chatten.47 Frequente 

bioscoopbezoekers zijn daarnaast voornamelijk aan het gamen of zomaar wat aan het surfen. Terwijl 

incidentele bioscoopbezoekers liever gericht informatie zoeken of gewoon e-mailen. 

 Internet is het medium waarmee de bioscoopbezoeker het vaakst in aanraking komt met een 

nieuwe bioscoopfilm, en voor een derde speelt het een grote rol in de beslissing om een film in de 

bioscoop te zien. 

                                                           
47

 Het concept van chatten zal waarschijnlijk refereren naar chatten via specifieke chatwebsites. Tegenwoordig wordt 

Facebook vooral gebruikt als platform om te chatten.  
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Enkel naar de radio luisteren is niet meer van deze tijd. 

Bioscoopbezoekers luisteren thuis niet veel als hoofdactiviteit naar de radio. Frequente 

bioscoopbezoekers besteden maar 1% van hun mediatijd aan het luisteren naar de radio en 

incidentele bioscoopbezoekers maar 2%. De zenders waar zowel incidentele als frequente 

bioscoopbezoekers naar luisteren zijn de publieke omroepen zoals Radio 1 tot en met Radio 5 en 

commerciële omroepen. Sommige doelgroepen, zoals frequente jongvolwassen bioscoopbezoekers, 

luisteren naar de lokale of regionale omroepen en FunX.  

De respondenten is ook gevraagd naar welke radioprogramma’s zij luisteren. Als 

bioscoopbezoekers thuis naar de radio luisteren, luisteren ze naar nieuwsbulletins, popmuziek of 

achtergrondnieuws. Bij sommige doelgroepen, zoals bij jongere en jongvolwassen 

bioscoopbezoekers, staat popmuziek bovenaan.  

 De radio is voor 11% van de bioscoopbezoekers een belangrijke informatiebron om op de 

hoogte te worden gehouden van de nieuwste bioscoopfilms. Daarnaast speelt reclame op de radio 

voor slechts 2% van de bioscoopbezoekers een grote rol in de beslissing om een film in de bioscoop 

te zien. Radioreclames genereert snel een hoog bereik en is snel en flexibel. Daarnaast is het medium 

kostenefficiënt en zijn er lage productiekosten. Het kan dienen als een belangrijke aanjager voor 

online campagnes.  

 

Gedrukte media worden gelezen met mate. 

Onder gedrukte media worden kranten, tijdschriften en boeken verstaan. Via boeken kan men geen 

reclame maken voor films en daarom zijn zij buiten beschouwing gelaten. Incidentele 

bioscoopbezoekers besteden met 8% van hun mediatijd meer tijd aan kranten lezen dan frequente 

bioscoopbezoekers (5%). Jonge frequente bioscoopbezoekers besteden bijvoorbeeld maar 1% van 

hun mediatijd aan kranten. Oudere frequente bioscoopbezoekers halen het gemiddelde omhoog; zij 

besteden 20% van hun mediatijd aan kranten lezen.  

 Bioscoopbezoekers kiezen voor regionale dagbladen, de Telegraaf of de METRO. Frequente 

bioscoopbezoekers lezen daarnaast vaak de SPITS. Jonge frequente bioscoopbezoekers lezen 

regionale dagbladen, de Telegraaf of geen dagbladen. Hoogopgeleide bioscoopbezoekers kiezen 

liever voor de Volkskrant in plaats van de Telegraaf.  

Frequente bioscoopbezoekers besteden ongeveer 4% van hun mediatijd aan het lezen van 

tijdschriften en incidentele bioscoopbezoekers ongeveer 6%. Alle typen bioscoopbezoekers in elke 

categorie (geslacht, leeftijd, etc.) leest RTV bladen. Niet geheel onverwacht lezen vrouwelijke 

bioscoopbezoekers vrouwenbladen en mannelijke bioscoopbezoekers hobby- en/of sportbladen. 

Hoogopgeleide bioscoopbezoekers slaan als enige opiniebladen open.  

 Voor ongeveer de helft van de bioscoopbezoekers vervullen reclame in kranten en dagbladen 

een belangrijke informatiebron. En voor 17% van de bioscoopbezoekers spelen advertenties in 

gedrukte media een grote rol in de uiteindelijke beslissing om een film in de bioscoop te zien. 

Adverteren in tijdschriften heeft als voordeel dat er een hoge lezer-bladbinding is: het kopen/lezen 

van een tijdschrift is een bewuste keuze. Een hoog bereik is beter realiseerbaar bij vrouwen dan bij 

mannen. Voor dagbladen en kranten geldt dat er een grote lezer/blad binding is en dat veel 

verschillende advertentieformaten mogelijk zijn. Daarnaast is er sprake van een zeer snelle 

bereiksopbouw.  
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IV1.1 Aanbevelingen 

Hieronder volgen enkele aanbevelingen om effectief te kunnen adverteren via verschillende media 

platforms. 

 

1.  Houd rekening met een budget voor televisieadvertenties. 

Televisie is onder frequente en incidentele bioscoopbezoekers nog altijd het medium waar zij de 

meeste tijd aan besteden. Met televisiereclames zijn hoge investeringen gemoeid en indien de 

marketeer reclame wil maken via televisie, is het zaak dat hij/zij rekening houdt met een flink budget. 

Als de marketeer snel een groot publiek wil bereiken, zowel binnen een bepaalde doelgroep 

(bijvoorbeeld een bepaalde leeftijd) als meerdere doelgroepen, dan is televisie wel een effectief 

advertentieplatform.  

Zenders als RTL 4, SBS 6, Nederland 1 worden het meeste bekeken. Reclames kunnen het 

beste gemaakt worden voor of na het journaal of andere actualiteitenprogramma’s en tijdens films 

en/of documentaires. 

 

2.  Maak gebruik van internetreclame om jongere bioscoopbezoekers te bereiken. 

Internetreclame is financieel voordeliger dan televisiereclame. Het gebruik onder jongeren stijgt nog 

jaarlijks en ook in dit onderzoek besteden zij 40% van hun mediatijd aan het internet. Jonge 

bioscoopbezoekers zijn dan ook goed te bereiken  via het  internet.   

 

3.  Zorg voor advertenties in regionale dagbladen, Telegraaf, de METRO en de SPITS. 

Vrijwel alle typen bioscoopbezoekers lezen regionale dagbladen, de Telegraaf, de METRO of de SPITS. 

Volwassen frequente bezoekers lezen echter in plaats van de Telegraaf liever de Volkskrant, net als 

hoogopgeleide bioscoopbezoekers. Jongvolwassenen en havo/vwo afgestudeerden, waarschijnlijk 

studenten, lezen vooral de METRO en de SPITS, de twee gratis dagbladen die verkrijgbaar zijn in het 

openbaar vervoer. 

 

4.  Plaats filmadvertenties in omroepbladen, vrouwenbladen, hobby- en/of sportbladen en 

overige bladen. 

Bioscoopbezoekers besteden 5% à 6% van hun mediatijd aan tijdschriften. Frequente 

bioscoopbezoekers lezen het meeste RTV bladen, vrouwenbladen en hobby- en/of sportbladen. 

Incidentele bezoekers lezen, in plaats van sportbladen, overige bladen zoals muziekbladen, 

filmbladen, mannenbladen, enzovoort. Hoogopgeleide bioscoopbezoekers moeten het naast RTV 

bladen, hobby- en/sportbladen, voornamelijk hebben van opiniebladen. 

 

5.  Radiogebruik mogelijk op andere manier onderzoeken. 

Het radiogebruik blijkt erg laag uit te vallen omdat het gemeten is als hoofdactiviteit. Voor een 

vervolgonderzoek is het van belang dat radio zowel als hoofd- en nevenactiviteit wordt gemeten en 

dat deze gegevens worden opgenomen als één. Het blijkt namelijk dat radio luisteren nauwelijks nog 

wordt uitgevoerd als hoofdactiviteit, maar wel als nevenactiviteit. Gemiddeld luistert de Nederlander 

9 uur per week naar de radio als nevenactiviteit. 

 

 Als de marketeer specifieke gegevens omtrent een bepaalde doelgroep wil opzoeken, bijvoorbeeld naar 

welk type televisieprogramma’s 12 tot 15 jarige frequente bioscoopbezoekers kijken, kan hij/zij Bijlagen IV 

raadplegen. 
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IV.2 Inleiding en onderzoeksmethode 

Dagelijks wordt er veel gebruik gemaakt van verschillende media als televisie, internet, radio, kranten 

of tijdschriften. Een treinreiziger kijkt een film via zijn tablet, iemand die een krant aan het lezen is, 

maakt met zijn smartphone een foto van een zogeheten QR code. En tijdens de reclame van een 

televisieprogramma wordt de kijker aangespoord om via zijn telefoon een applicatie te downloaden. 

Ook voor de marketing van bioscoopfilms zijn de verschillende media een handig platform. Iemand 

die weleens naar de bioscoop gaat, hoeft maar in een oogwenk de advertentie of trailer van de 

nieuwste film te zien en weet ervan af. Voor filmdistributeurs en bioscoopexploitanten is het van 

belang om kennis te nemen van het mediagebruik van het bioscooppubliek. Als een filmdistributeur 

bijvoorbeeld een bioscoopfilm op de markt wil brengen voor vrouwen die frequent naar de bioscoop 

gaan, moet hij weten via welke media hij hen het beste kan bereiken. Wil hij een advertentie in de 

krant plaatsen? Dan moet hij weten welke krant(en) de vrouwelijke bezoekers het meeste lezen. 

Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat de besteding van vrije tijd aan media in Nederland 

de afgelopen jaren redelijk constant is gebleven. Het absolute aantal uren besteed aan media ligt 

rond de 18 tot 19 uur per week. Dit is ongeveer de helft van de totale vrije tijd.  

 

IV.2.1 Tijdsbesteding 

Van tijd die Nederlanders gemiddeld besteden aan media, gaat 62% op aan het kijken naar televisie. 

Frequente bioscoopbezoekers besteden maar liefst een kwart van hun mediatijd aan het internet. Zie 

voor meer informatie Grafiek 2.1.  

 
Grafiek 2.1 Percentage van de totale mediatijd besteed aan de verschillende type  media (leeftijd 12+) 

 

In de volgende tabel is te zien dat Nederlanders gemiddeld 17,4 uur per week besteden aan media.48 

Opvallend is dat (frequente) bioscoopbezoekers de minste tijd besteden aan media en geen 

bioscoopbezoekers de meeste, wat geldt voor zowel jongeren als ouderen.  

 

 

 

                                                           
48

 Het gemiddeld aantal uren dat Nederlanders gebruik van media komt overigens niet overeen met het gemiddelde van 
het SCP, omdat zij computer offline en muziek luisteren hebben meegeteld als mediagebruik. De categorie ‘Computer 
offline’ vallen zaken als tekstverwerking onder, waarbij een filmdistributeur geen reclame kan maken, noch bij muziek 
luisteren via cd. Deze twee zijn daarom buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. 
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Tabel 2.2 Gemiddeld aantal uren per week besteed aan media per leeftijdscategorie  
(leeftijd 12+) 

 Gemiddeld jongeren  
(12-17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen  
(30-54 jaar) 

Ouderen  
(55 jaar en 

ouder) 

Frequente bioscoopbezoeker 15,2u 16,8u 14,4u 14,4u 20,5u 

Incidentele bioscoopbezoeker 16,3u 17,9u 14,3u 14,3u 22,6u 

Geen bioscoopbezoeker 19,9u 19,6u 14,6u 14,6u 23,3u 

Gemiddeld Nederland 17,4u 17,6u 14,4u 14,4u 22,9u 

 

IV.2.1 Secundaire analyse 

Om in kaart te brengen welke type bioscoopbezoekers of doelgroepen via welke media het beste 

bereikt kunnen worden zijn secundaire analyses uitgevoerd op het Tijdsbestedingonderzoek (TBO) 

van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Secundaire analyse houdt in het  opnieuw analyseren 

van cijfermatig materiaal dat door anderen verzameld is, maar dan met een andere probleemstelling.  

Hoewel de gegevens uit 2007 stammen, zijn ze nog steeds waardevol omdat ze een 

algemeen beeld geven van het mediagebruik van mensen. Het TBO is een vijfjaarlijks onderzoek 

onder de Nederlandse bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen 

over tijdsbesteding. Hiervoor is aan de respondent gevraagd om gedurende één week in een 

dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten wordt deelgenomen.  

 

IV.2.2 Hoofd- of nevenactiviteit 

In het dagboek heeft de respondent moeten aangegeven of zijn of haar bezigheid een hoofd- of een 

nevenactiviteit is geweest. Een hoofdactiviteit is de voornaamste bezigheid gedurende een kwartier, 

en de nevenactiviteit is wat hij of zij ernaast doet. Als een respondent twee dingen tegelijk aan het 

doen is, zoals het lezen van een tijdschrift en naar de radio luisteren, dan is één van de twee 

activiteiten een nevenactiviteit.  

 

IV.2.3 De steekproef 

Het TBO is representatief voor de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Er hebben 2.204 

respondenten meegedaan aan het onderzoek. Omdat jongeren ondervertegenwoordigd zijn, is 

gewogen op leeftijd. Op basis van de frequentie van het bioscoopbezoek, zijn de respondenten 

onderverdeeld in frequente bioscoopbezoekers, incidentele bioscoopbezoekers en geen 

bioscoopbezoekers. De onderstaande Tabel 2.3 toont de frequentie van het bioscoopbezoek onder 

de respondenten van het SCP: 

 
Tabel 2.3 Frequentie van het bioscoopbezoek in het TBO (leeftijd 12+) 

 Aantal 
respondenten 

Procent 

Geen bioscoopbezoeker 824 37% 

incidentele bioscoopbezoeker 829 38% 

frequente bioscoopbezoeker 551 25% 

Totaal aantal respondenten 2.204 100% 
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IV.3 Televisiekijkgedrag van bioscoopbezoekers 

Volgens het SCP hebben Nederlanders het steeds drukker gekregen, waardoor de totale 

vrijetijdsbesteding met ruim drie uur per week is afgenomen. Dit geldt niet voor de totale mediatijd, 

deze is redelijk constant gebleven. Meer dan de helft van de vrije tijd wordt besteed aan media. Van 

alle mediatijd wordt aan televisie de meeste tijd besteedt: ongeveer 62% (zie ook Grafiek 2.1). 

Hoewel dit nog steeds een aanzienlijk deel is, is het televisiegebruik van Nederlanders wel met 

ongeveer 13% gedaald.49 Dit is volgens het SCP te danken aan het toenemende gebruik van het 

internet, όόk tijdens het televisie kijken.50  

 Inzichten in het televisiekijkgedrag is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van 

de bioscoopbezoekers via de televisie hoort van de nieuwste bioscoopfilms, en voor een derde speelt 

het een belangrijke rol bij de beslissing om de film in de bioscoop te zien.51  

  

IV.3.1 Kijktijd van bioscoopbezoekers en aandeel per categorie 

In het TBO heeft de respondent aangegeven of televisiekijken hoofdactiviteit of een nevenactiviteit is 

geweest. Het TBO beperkt zich meestal tot televisiekijken als hoofdactiviteit. Grafiek 3.1 laat het 

gemiddeld aantal uren per week zien dat verschillende groepen bioscoopbezoekers besteden aan 

televisiekijken. Niet-bioscoopbezoekers besteden met gemiddeld 13 uur per week zowel absoluut als 

relatief de meeste tijd aan televisie. Frequente bezoekers besteden daarentegen ‘slechts’ 9 uur per 

week gemiddeld televisie (59% van hun mediatijd).  
 

Grafiek 3.1 Gemiddeld aantal uren besteed aan televisie kijken per type bioscoopbezoeker (leeftijd 12+) 

 
 

                                                           
49

 Volgens het SCP is de daling die het gemeten heeft overigens wel afhankelijk van de meetmethoden. SCP verwijst zelf 
naar een landelijk kijkonderzoek van Stichting Kijkonderzoek dat een stijging van ca. 20% in het televisiegebruik heeft 
gemeten. Het verschil is te wijten aan het feit dat veel mensen de televisie aanzetten, maar vervolgens bezig zijn met 
andere dingen. Half kijken is ook kijken, zo bepaalt het zogenoemde Kijkmeteronderzoek.   
50

Door de daling van het televisiegebruik onder Nederlanders maken steeds meer tv-programma’s gebruik van online media 
om kijkers te winnen. Om hun kijkers te voorzien van extra informatie, ervaringen en mogelijkheden wat betreft 
deelnemers of een ‘kijkje achter de schermen’, hebben veel televisieprogramma’s een applicatie voor op de tablet. Dit 
wordt ook wel Second Screen genoemd, wat simpelweg een tweede scherm naast televisie is. 
51

 Bioscoopmonitor 2009/2010, Stichting Filmonderzoek 
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Tabel 3.2 en 3.3 geven de relatieve tijd weer die verschillende typen bioscoopbezoekers besteden 

aan televisie kijken. Jongere bioscoopbezoekers besteden relatief minder tijd aan televisie kijken dan 

oudere bioscoopbezoekers. Hetzelfde geldt voor niet-bioscoopbezoekers. Voor hetzelfde tabel maar 

dan met het absolute aantal uren, zie Bijlage IV.1, Tabel B1.1. 

 
Tabel 3.2 Aandeel televisie kijken binnen de totale mediatijdsbesteding (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren (12-
17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 59% 57% 61% 50% 61% 60% 55% 

incidentele bioscoopbezoeker 61% 62% 60% 51% 65% 64% 58% 

geen bioscoopbezoeker 65% 66% 64% 47% 70% 57% 64% 

gemiddeld Nederland 62% 62% 62% 50% 64% 64% 62% 

 

 
Tabel 3.3 Aandeel televisie kijken binnen de totale mediatijdsbesteding (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo, mbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo, hbo, wo) 

frequente bioscoopbezoeker 53% 62% 55% 

incidentele bioscoopbezoeker 59% 63% 59% 

geen bioscoopbezoeker 69% 66% 57% 

gemiddeld Nederland 63% 65% 57% 

 

IV.3.2 Aandeel bioscoopbezoekers aan zenders 

De respondenten hebben aangeven naar welke televisiezenders ze kijken. Tabel 3.4 laat hier de 

resultaten van zien, gekoppeld aan het bioscoopbezoek. Uit de tabel blijkt dat frequente 

bioscoopbezoekers het meeste kijken naar RTL 4 (14%), overige zenders (12%) en dvd’s (11%). 

Incidentele bezoekers kijken ook het meeste naar RTL 4 (16%), maar daarnaast het meeste naar 

Nederland 1 en SBS 6. Om reclame te maken via specifieke zenders, zijn RTL 4, SBS 6, Nederland 1, en 

Net 5 goede mogelijkheden om bioscoopbezoekers te bereiken.  

 
Tabel 3.4 Aandeel kijken naar  bepaalde televisiezenders binnen de totale tijd besteed aan televisie kijken, gerangschikt 

(leeftijd 12+) 

 RTL4 overig dvd SBS 
6 

Ned 
1 

TALPA/ 
Nick** 

Net 
5 

Ver./ 
Jetix** 

Ned 
2 

Ned 
3/ 

Zapp 

onbek. RTL5 RTL7 Lok./ 
reg. 

zender 

frequente bioscoopbezoeker 14% 12% 11% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 2% 1% 

incidentele bioscoopbezoeker 16% 9% 7% 10% 12% 8% 5% 5% 9% 5% 4% 4% 2% 2% 

Geen bioscoopbezoeker 17% 11% 3% 13% 14% 7% 2% 2% 12% 5% 4% 3% 3% 2% 

Gemiddeld Nederland 16% 11% 6% 11% 12% 8% 4% 4% 10% 5% 4% 3% 2% 2% 

* TALPA is inmiddels RTL 8, met in de ochtend Kindernet. Nickelodeon heeft haar eigen kanaal gekregen. 

** Jetix is inmiddels veranderd naar Disney XD. 

 

Tabel B1.3 tot en met B1.5 in Bijlage IV.1 laten zien naar welke televisiekanalen de verschillende 

doelgroepen kijken. Het blijkt dat jonge bioscoopbezoekers voornamelijk kijken naar Veronica/Jetix. 

Oudere frequente bioscoopbezoekers wijken significant af van de zenders waar gemiddeld het 

meeste naar wordt gekeken: zij kijken het meeste naar Nederland 1, RTL 4 en Nederland 2.  
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IV.3.3 Frequentie kijken naar programma’s 

In het onderzoek van het SCP is aan de respondenten gevraagd of zij nooit, zelden, soms, regelmatig, 

vaak of heel vaak een bepaald soort televisieprogramma kijken.52 In de onderstaande tabel zijn de 

antwoorden regelmatig, vaak en heel vaak samengevoegd, omdat het voor filmdistributeurs en 

marketeers belangrijk is te weten via welke soort televisieprogramma’s zij welke doelgroepen 

kunnen bereiken. De onderstaande Tabel 3.5 geeft de voornaamste resultaten weer. Uit de tabel 

blijkt dat acht op de tien bioscoopbezoekers regelmatig tot heel vaak naar nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s kijkt.  Misschien niet zo verwonderlijk is dat bioscoopbezoekers ook 

frequent naar films en/of documentaires kijken.  

 
Tabel 3.5 Percentage bioscoopbezoekers dat ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ naar een bepaalde televisieprogramma kijkt, 

gerangschikt (leeftijd 12+) 

 Nieuws 
en 

actueel 

Films 
en/of 
docu's 

soaps 
en/of 
series 

sport Pop-
muziek 

cabaret 
en/of 
satire 

misdaad talkshow technologie 
en/of 

wetenschap 

natuur/ 
milieu 

politiek 

frequente 
bioscoopbezoeker 

79% 72% 38% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 23% 21% 

Incidentele 
bioscoopbezoeker  

81% 60% 27% 38% 17% 29% 26% 25% 19% 28% 25% 

Geen 
bioscoopbezoeker 

87% 48% 29% 44% 11% 28% 29% 26% 19% 40% 30% 

Gemiddeld 
Nederland 

83% 59% 30% 40% 19% 29% 28% 26% 20% 31% 26% 

 

In Bijlage IV.1, Tabel B1.6 tot en met B1.9 zijn de resultaten per geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

en van de bioscoopbezoeker opgenomen. Een aantal opvallende resultaten worden hier besproken. 

Zo heeft meer dan de helft van de mannelijke bioscoopbezoekers aangegeven vaak naar 

sportprogramma’s te kijken, terwijl vrouwelijke bezoekers eerder soaps en/of series op zetten. 

Oudere bioscoopbezoekers kijken, naast nieuwsprogramma’s, vaak naar politieke programma’s en 

natuur- en milieuprogramma’s. Politieke televisieprogramma’s worden vaak bekeken door frequente 

bioscoopbezoekers van 65 jaar en ouder.  

Feiten en reclame-eigenschappen televisie  

 

Feiten (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Huishoudens met televisie 97,9% 

 Aantal televisietoestellen per huishouden gemiddeld 1,7 

 Digitale televisieaansluitingen 83% van de huishoudens 

 Netto televisiebestedingen gestegen met 4,3% tot ruim 1 miljard euro. 

 Budgetaandeel televisiebestedingen binnen totale mediabestedingen circa 50%.  

 Toegang tot internet via televisietoestel 7,4% 

 

Eigenschappen (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Grote overtuigingskracht 

 Grote emotionele impact 

 Breed bereik 

 Snelle bereiksopbouw 

 Sterke zichtbaarheid en bekendheid 

                                                           
52

 Bijvoorbeeld: 79% van de frequente bioscoopbezoekers kijkt regelmatig tot vaak naar nieuwsprogramma’s. 
Dat wil zeggen dat dus 21% zelden, soms of nooit kijkt.  
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IV.3.4 Conclusie 

Frequente bioscoopbezoekers besteden de minste tijd aan televisie. Het verschil met incidentele 

bezoekers is echter niet groot.  

 Vrijwel alle bioscoopbezoekers zijn bereikbaar via RTL 4, Nederland 1 en SBS 6. Jongere 

bezoekers kijken, naast RTL 4 en dvd’s, vaak naar Veronica/Jetix. Volwassenen en vooral ouderen 

zetten naast RTL 4 en Nederland 1 dikwijls Nederland 2 op. 

Alle bioscoopbezoekers kunnen bereikt worden via nieuwsprogramma’s en films en/of 

documentaires op televisie. Mannelijke bezoekers kunnen daarnaast bereikt worden via 

sportprogramma’s en vrouwen via soaps en series. Jonge en jongvolwassen zijn verder bereikbaar via 

popmuziekprogramma’s, soaps en/of series en sportprogramma’s. Oudere bioscoopbezoekers kijken 

naast het nieuws naar politieke en natuur- en milieuprogramma’s. Ook hoogopgeleiden kijken naar 

politieke programma’s, maar ook naar sportprogramma’s.  

 Inzicht in televisiekijkgedrag is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de 

bioscoopbezoekers via de televisie hoort van de nieuwste bioscoopfilms, en voor een derde speelt 

het een belangrijke rol in de beslissing om een film in de bioscoop te zien. Kenmerkend voor 

televisiereclame is dat televisie een grote overtuigingskracht met een grote emotionele impact heeft. 

Televisiereclames hebben een breed bereik en een sterke zichtbaarheid en bekendheid. 
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IV.4 Internetgebruik van bioscoopbezoekers 

Internet is het medium waarmee de bioscoopbezoeker het vaakst in aanraking komt met een nieuwe 

bioscoopfilm, en voor een derde speelt het een grote rol in de beslissing om een film in de bioscoop 

te zien.53  

Toen in 1988 in Nederland de eerste internetverbinding werd gemaakt, had waarschijnlijk 

niemand voor ogen hoe groot dit medium kon worden. Internet is tegenwoordig een populair 

medium. Tegenwoordig zijn sociale media ook prominent in het leven van Nederlanders. In 

Nederland maakt 8 op de 10 Nederlanders dagelijks gebruik van sociale media, zoals Facebook en 

Twitter.54 

YoungWorks meldt dat ruim 90% van de Nederlandse jongeren, een belangrijke doelgroep 

van bioscopen, actief is op sociale netwerken. Zie de onderstaande Grafiek 4.1 voor de verdeling van 

de andere sociale netwerken onder jongeren tot 20 jaar. Ze doen dat gemiddeld 16 uur per week.  

 
Grafiek 4.1 Het gebruik van sociale netwerken door Nederlandse jongeren tot 20 jaar. Bron: YoungWorks55 

 
 

IV.4.1 Sociale media  en films bespreken 

De Europese Commissie heeft onlangs een aantal cinema gerelateerde onderzoeken gepresenteerd 

op het Cannes Film Festival. Eén van deze onderzoeken, die momenteel nog wordt uitgevoerd, is een 

studie naar het profiel van de Europese filmconsument. Uit het onderzoek blijkt dat internet voor 

Europeanen het middel bij uitstek is om films te bespreken. Op sociale media is film een populair 

onderwerp:  

 45% van de sociale netwerk gebruikers in Europa gebruiken hun Facebook, Twitter of andere 

sociale netwerken om films te bespreken.  

 42% volgt via Facebook een film gerelateerde account, bijvoorbeeld van films of acteurs. 62% 

bekijken de trailers die hun vrienden online zetten.  

 55% zoekt naar verdere informatie van de desbetreffende film.  

 Slechts 10% van de Europese sociale netwerk gebruikers geeft daadwerkelijk telkens 

feedback na het kijken van een film.  

 60% heeft wel aangegeven dit tenminste één keer gedaan te hebben.  

 57% van de Europeanen bespreekt een film op internet nog voordat ze hem gekeken 

hebben.  

                                                           
53

 Bioscoopmonitor 2009/2010, Stichting Filmonderzoek 
54

 Newcom Research & Company. Social Media in Nederland 2013. 
55

 Lieftlink, Judith. Factsheet 2013. YoungWorks. 
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De onderstaande Grafiek 4.2, overgenomen van het onderzoek van de Europese Commissie en 

bewerkt door Stichting Filmonderzoek, geeft de frequente waarmee Europeanen op sociale 

netwerken zich bezig houden met filmgerelateerde activiteiten. 

 
Grafiek 4.2 Frequentie van de inzet van online sociale netwerken om informatie over film te delen.  

Bron: Europese Commissie. 

 
 

Maar hoe zit het nu met het daadwerkelijke internetgebruik? In het Tijdsbestedingsonderzoek is het 

gebruik van sociale netwerken niet gemeten. Het houdt zich enkel bezig met andere activiteiten die 

men op het internet onderneemt. Voor een vervolgonderzoek is het gebruik van social media een 

interessante toevoeging, want de bovenstaande informatie toont aan dat ze tegenwoordig een 

belangrijke rol spelen in het marketingproces van een speelfilm. Met de gegevens van het SCP is 

echter wel mogelijk om te bepalen hoe doelgroepen hun tijd op het internet verder besteden. 

 

IV.4.2 Internetgebruik 

Het SCP heeft het internetgebruik in kaart gebracht door de respondenten te vragen hun online 

activiteiten als hoofd- of nevenactiviteit te registreren. In dit onderzoek zijn de gegevens over 

internetgebruik thuis samen opgeteld. Grafiek 4.3 toont het gemiddeld aantal uren per week dat 

verschillende typen bioscoopbezoekers besteden op internet. Frequente bioscoopbezoekers 

besteden met gemiddeld 3,7 uur per week de meeste tijd op internet. Dit is 24% van hun complete 

mediagebruik. Mensen die nooit de bioscoop bezoeken, besteden veel minder tijd aan internet, 

slechts 8% (1,5 uur).  
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Grafiek 4.3 Gemiddeld aantal uren per week thuis op het internet per type bioscoopbezoeker (leeftijd 12+) 

 
 

De onderstaande Tabellen 4.4 en 4.5 laten de gemiddelde internettijdsbesteding van verschillende 

doelgroepen. Jongeren besteden maar liefst 40% van hun mediatijd aan internet. Het relatieve 

gebruik onder alle respondenten neemt af, naarmate de leeftijd toeneemt. Zo besteden oudere 

frequente bezoekers slechts 6% van hun mediatijd aan internet. Dit geldt tevens voor het 

opleidingsniveau: als het opleidingsniveau onder de respondenten toeneemt, neemt de tijd besteed 

aan internet af.  

 
Tabel 4.4 Aandeel van de tijd besteed op het internet (thuis)  binnen de totale mediatijdsbesteding (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 
(12-17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 24% 30% 18% 41% 29% 18% 6% 

incidentele bioscoopbezoeker 15% 18% 13% 38% 21% 13% 6% 

geen bioscoopbezoeker 8% 9% 6% 42% 19% 12% 5% 

gemiddeld Nederland 14% 17% 11% 40% 25% 15% 5% 

 
Tabel 4.5 Aandeel van de tijd besteed op het internet (thuis) binnen de totale mediatijdsbesteding (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo, mbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo, hbo, wo) 

frequente bioscoopbezoeker 37% 24% 22% 

incidentele bioscoopbezoeker 28% 15% 13% 

geen bioscoopbezoeker 7% 8% 10% 

gemiddeld Nederland 20% 12% 15% 

 

IV.4.3 Internetactiviteiten 

Wat doet men zoal op het internet als men thuis is? De tijd die de verschillende typen 

bioscoopbezoekers relatief gespendeerd hebben aan de eerder genoemde online activiteiten is 

verwerkt in de onderstaande Tabel 4.6.  

Frequente bioscoopbezoekers besteden 34% van hun tijd op internet aan chatten, 19% aan 

spelletjes en online gaming en 14% aan zomaar wat surfen. Incidentele bezoekers zijn ook het 

meeste bezig met chatten (25%), maar daarnaast zijn zij veel bezig met gericht overige informatie 

zoeken (19%) en e-mailen (17%).  
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Tabel 4.6 Aandeel van specifieke internetactiviteiten binnen de totale tijd besteed op het internet (leeftijd 12+) 

 chatten spellen/ 
games 

zomaar 
wat 

surfen 

e-
mailen 

gericht 
overige 

informatie 
zoeken 

Uitzending 
kijken/video's 

streamen 

Internet-
bankieren 

en/of 
online 

shoppen 

nieuws- en 
krantensites 
raadplegen 

radio 
luisteren 

frequente bioscoopbezoeker 34% 19% 14% 13% 12% 3% 3% 2% 0% 

incidentele bioscoopbezoeker 25% 15% 13% 17% 19% 2% 5% 3% 0% 

Geen bioscoopbezoeker 19% 12% 13% 21% 17% 4% 6% 5% 1% 

Gemiddeld Nederland 27% 16% 13% 16% 16% 3% 4% 3% 1% 

 

IV.4.4 Conclusie 

Internet is het medium waarmee de bioscoopbezoeker het vaakst in aanraking komt met een nieuwe 

bioscoopfilm, en voor een derde van de bezoekers speelt het een grote rol in de beslissing om een 

film in de bioscoop te zien. Verder blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat internet 

voor Europeanen het middel bij uitstek is om films te bespreken. Op sociale media is film een 

populair onderwerp. 

Frequente bezoekers besteden zowel relatief als absoluut de meeste tijd aan internet. Jonge 

bioscoopbezoekers zijn absoluut en relatief de grootste internetgebruikers. Internet wordt relatief 

het meest gebruik door mannelijke bezoekers en jonge bezoekers. Bioscoopbezoekers die relatief het 

minste gebruik maken van internet zijn vrouwelijk, 55 jaar en ouder en hoogopgeleid.  

 Het frequente bioscooppubliek is op internet het meeste bezig met chatten, online gaming 

en zomaar wat surfen. Incidentele bezoekers besteden naast chatten echter meer tijd aan gericht 

overige informatie zoeken en e-mailen.  
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IV.5 Radiogebruik 

Een Europees onderzoek stelt dat 51% van de Europeanen tenminste elke dag naar de radio 

luisteren. Ongeveer 76% van de Europeanen luisteren in ieder geval één keer per week naar de 

radio.56 Daarnaast zijn het vooral 40 tot 54 jarigen die vooral elke dag luisteren (55%). Jongeren 

luisteren beduidend minder (39%).   

 De radio is voor 11% van de bioscoopbezoekers, zo blijkt uit de Bioscoopmonitor 2010/2011, 

een belangrijke informatiebron om op de hoogte te worden gehouden van de nieuwste 

bioscoopfilms. Daarnaast speelt reclame op de radio voor slechts 2% van de bioscoopbezoekers een 

grote rol in de beslissing om een film in de bioscoop te zien.57     

 

IV.5.1 Luistertijd en programma’s 

De gegevens van het TBO stonden enkel een analyse van radio als hoofdactiviteit toe. Hierdoor vallen 

de percentages stukken lager uit, dan het eigenlijke gebruik (hoofd- en nevenactiviteit). De meeste 

mensen luisteren namelijk radio als nevenactiviteit. Gemiddeld luistert de Nederlander 9 uur per 

week naar de radio als nevenactiviteit. Grafiek 5.1 laat zien wat het aantal uren is dat typen 

bioscoopbezoekers per week luisteren naar de radio als hoofdactiviteit. Van alle tijd die 

bioscoopbezoekers aan verschillende media besteden, wordt maar weinig tijd besteed aan radio. 

Frequente bezoekers besteden slechts 1% van hun mediatijd aan radio en incidentele bezoekers 

maar 2%. Mensen die niet onder het bioscooppubliek vallen, zetten thuis net iets vaker de radio aan: 

radio luisteren neemt 3% van hun mediatijd in beslag. 

 
Grafiek 5.1 Gemiddeld aantal uren per week luisteren naar de radio als hoofdactiviteit (leeftijd 12+) 

 
 

De twee onderstaande Tabellen 5.2 en 5.3 laten de tijdsbesteding aan radio per doelgroep. Wat 

meteen opvalt, is dat vrijwel niemand meer dan 3% van zijn of haar mediatijd besteed aan radio, 

enkel mensen met een basisonderwijsdiploma die nooit naar de bioscoop gaan (5%). Tabel B3.1 en 

B3.2 in Bijlage IV.3 laten de absolute uren zien, die men besteed aan radio. 

 

                                                           
56

 Volgens het onderzoek is er sprake van een groeiende ontwikkeling van online radiozenders. 
57

 Bioscoopmonitor 2009/2010, Stichting Filmonderzoek 
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Tabel 5.2 Aandeel radio luisteren binnen de totale tijdsbesteding media  (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 
(12-17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

incidentele bioscoopbezoeker 2% 2% 2% 1% 2% 1% 3% 

geen bioscoopbezoeker 3% 3% 3% 1% 2% 2% 3% 

gemiddeld Nederland 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 

 
Tabel 5.3 Aandeel radio luisteren binnen de totale tijdsbesteding media (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo, mbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo, hbo, wo) 

frequente bioscoopbezoeker 2% 1% 1% 

incidentele bioscoopbezoeker 2% 2% 1% 

geen bioscoopbezoeker 5% 3% 2% 

gemiddeld Nederland 3% 2% 1% 

 

IV.5.2 Aandeel in Radiozenders 

Bioscoopbezoekers luisteren nauwelijks naar de radio als hoofdactiviteit en meer als nevenacitiviteit. 

Als men hen toch wilt bereiken via de radio, is het zaak te weten naar welke radiozenders zij dan 

luisteren. Tabel 5.4 geeft dit weer. 

 
Tabel 5.4 Aandeel van radiozenders binnen de totale tijd besteed aan radio luisteren, gerangschikt (leeftijd 12+) 

 overige 
zenders 

Radio 1, Radio 
2, 3FM, Radio 
4, Radio 5, de 
Concertzender 

Radio 538, 
Sky Radio 
101 FM, 

Yorin FM*, 
Radio 

Noordzee** 

lokale of 
regionale 
zenders 

FunX radiozender 
onbekend 

frequente bioscoopbezoeker 33% 29% 21% 8% 7% 2% 

incidentele bioscoopbezoeker 28% 26% 23% 9% 4% 11% 

Geen bioscoopbezoeker 32% 24% 20% 17% 1% 6% 

Gemiddeld Nederland 31% 25% 21% 14% 3% 7% 

* Yorin FM is inmiddels vervangen door Radio Veronica. 

** Radio Noordzee is inmiddels vervangen door Q-Music. 

 

Bijlage IV.3, Tabel B3.3 en Tabel B3.5 tonen de relatieve tijdsbesteding van verschillende 

doelgroepen. Vrijwel alle doelgroepen luisteren naar publieke omroepen, commerciële omroepen of 

lokale of regionale zenders. Enkel jongvolwassen frequente bezoekers en frequente bezoekers met 

een diploma van het basisonderwijs luisteren naar FunX. 

 

IV.5.3 Luisterfrequentie 

In het onderzoek van het SCP is aan de respondenten gevraagd of zij nooit, zelden, soms, regelmatig, 

vaak of heel vaak naar bepaalde programma’s luisteren. In de onderstaande Tabel 5.5 zijn de 

antwoorden regelmatig, vaak en heel vaak samengevoegd. Het is belangrijk voor marketeers om te 

weten tijdens, voor of na welke radioprogramma’s zij reclame kunnen maken voor een film en welke 

doelgroep zij kunnen bereiken. Frequente bioscoopbezoekers luisteren het vaakst naar 

popmuziekprogramma’s (67%), nieuwsbulletins (63%) en programma’s over achtergrondnieuws 

(31%). Incidentele bioscoopbezoekers luisteren vaker naar nieuwsbulletins (71%) dan frequente 

bezoekers, minder vaak naar popmuziekprogramma’s (61%) en vaker naar programma’s over 
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achtergrondnieuws (35%). Enkel jonge frequente bezoekers luisteren niet naar achtergrondnieuws, 

zij luisteren naast popmuziekprogramma’s en nieuwsbulletins naar sportprogramma’s. 

 
Tabel 5.5 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ luisteren naar een bepaalde radioprogramma, gerangschikt (leeftijd 12+) 

 popmuziek nieuws Achtergrond-
nieuws 

sport regio overig klassieke 
muziek 

gemeente 
en/of 

woonplaats 

frequente bioscoopbezoeker 67% 63% 31% 12% 10% 10% 8% 6% 

incidentele bioscoopbezoeker 61% 64% 35% 10% 14% 11% 13% 7% 

Geen bioscoopbezoeker 53% 71% 43% 18% 32% 18% 19% 21% 

Gemiddeld Nederland 60% 67% 37% 14% 19% 13% 14% 12% 

 

Feiten en reclame-eigenschappen radio 

 

Feiten (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 In bezit van radio/stereo-installatie: 83% 

 In bezit van autoradio: 75% 

 Luistert wel eens radio via internet: 33% 

 

Eigenschappen (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Genereert snel een hoog bereik. 

 Biedt hoge trefkansen. 

 Is snel en flexibel. 

 Kostenefficiënt, lage productiekosten. 

 Doelgericht en kent hoge luisteraartrouw. 

 Snel opbouwen van bereik en bekendheid met hoge contactkans. 

 Zapbestendig 

 Werkt ook bij lage mate van aandacht 

 Persoonlijk, staat dicht bij de consument.  

 

IV.5.4 Conclusie 

Radio wordt hoofdzakelijk gebruikt door niet-bioscoopbezoekers, omdat niet-bioscoopbezoekers 

vooral bestaan uit ouderen en zij relatief nog de meeste tijd besteden aan het luisteren naar de radio 

(als hoofdactiviteit). Frequente en incidentele bezoekers besteden relatief erg weinig tijd aan radio 

als hoofdactiviteit. 

Als het frequente en incidentele bioscooppubliek luistert naar de radio, dan zijn luisteren zij 

het meeste naar publieke radio-omroepen en commerciële radio-omroepen. Jongvolwassen 

frequente bezoekers en frequente en incidentele bezoekers met een basisonderwijs diploma 

besteden echter meer tijd aan lokale of regionale zenders en funX.  

Alle bioscoopbezoekers luisteren naar nieuwsbulletins, popmuziekprogramma’s en 

achtergrondnieuwsprogramma’s. Frequente bezoekers luisteren vaker naar popmuziek dan het 

nieuws, omdat zij vooral bestaan uit jongeren. Jonge incidentele bezoekers luisteren naast 

popmuziek en het nieuws ook vaak naar sportprogramma’s.  

 De radio is voor 11% van de bioscoopbezoekers een belangrijke informatiebron om op de 

hoogte te worden gehouden van de nieuwste bioscoopfilms. Daarnaast speelt reclame op de radio 

voor slechts 2% van de bioscoopbezoekers een grote rol in de beslissing om een film in de bioscoop 

te zien. Reclame via de radio genereert een snel en hoog bereik en is flexibel. Ook is het 

‘zapbestendig’.  
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IV.6 Gedrukte Media 

IV.6.1 De teloorgang van traditionele media\ 

Het Centraal Bureau van de Statistiek meldt dat het internet traditionele mediaproducten, zoals 

kranten en nieuwsbladen, maar ook televisie en radio, verdringt. Papieren kranten hebben het zwaar 

te verduren. Nederlanders zijn massaal overgestapt op digitale dagbladen, bijvoorbeeld Nu.nl. Tussen 

2002 en 2008 is het gebruik van traditionele media al gedaald met 16%, van 4,3 miljoen naar 3,6 

miljoen mensen. Ook het aantal abonnementen op dagbladen en nieuwsbladen nam af. Digitale 

mediaproducten hebben enorme invloed op het gebruik van zulke media.58  

 Ook volgens het SCP is de tijd besteed aan het lezen van gedrukte media zoals boeken, 

kranten en tijdschriften gedaald van 6,1 uur per week naar 3,8 uur per week. Dit is een daling van 

bijna 38%. Dit heeft volgens het SCP te maken met het feit dat nieuwe generaties steeds minder 

lezen. In 1975 las nog 96% van de Nederlanders wekelijks boeken; in 2007 was dat percentage 81%. 

De daling bij tijdschriften was het sterkst: in die dertig jaar tijd is het wekelijks lezen van een 

tijdschrift gedaald met ongeveer 37%.59  

 Voor ongeveer de helft van de bioscoopbezoekers vervullen reclame in kranten en dagbladen 

een belangrijke informatiebron. En voor 17% van de bioscoopbezoekers spelen advertenties in 

gedrukte media een grote rol in de uiteindelijke beslissing om een film in de bioscoop te zien.60  

 

De onderstaande Grafiek 6.1 laat het gemiddelde aantal uren zien dat verschillende typen 

bioscoopbezoekers besteden aan het lezen van gedrukte media. Ook bij gedrukte media, net als bij 

televisie en radio, is het zo dat niet-bioscoopbezoekers er meer gebruik van maken dan mensen die 

wel naar de bioscoop gaan. Mensen die nooit naar de bioscoop gaan, besteden ongeveer een kwart 

van hun mediatijd aan gedrukte media. Frequent bioscooppubliek besteedt minder tijd aan gedrukte 

media: slechts 16%. 

 
Grafiek 6.1 Gemiddeld aantal uren per week gedrukte media lezen per bioscoopbezoeker (leeftijd 12+) 

 
 

 

                                                           
58

 CBS. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-

2789-wm.htm. 
59

 Het SCP stelt dat in 1975 het percentage dat gedurende één week een tijdschrift 75% was; in 2007 was dat 

volgens het SCP  47%. Er is omgerekend sprake van een stijging van 37%. 
60

 Bioscoopmonitor 2009/2010, Stichting Filmonderzoek 
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IV.6.2 Kranten 

Leestijd 

Grafiek 6.2 laat zien dat mensen die niet naar de bioscoop gaan, gemiddeld de meeste tijd besteden 

aan het lezen van kranten, namelijk ongeveer 11% van hun mediatijd (gemiddeld 2,1 uur). Frequente 

bezoekers besteden ongeveer 5% van hun tijd aan het lezen van kranten. 

 
Grafiek 6.2 Gemiddeld aantal uren per week kranten lezen per bioscoopbezoeker (leeftijd 12+)

 

 

De onderstaande Tabellen 6.3 en 6.4 laten zien dat oude frequente bezoekers de meeste tijd 

besteden aan het lezen: ze besteden maar 20% van hun tijd aan kranten. In een eerdere 

Bioscoopmonitor is er onderzoek gedaan naar het maken van een filmkeuze. Hieruit bleek dat maar 

liefst 53% van de ouderen zijn of haar filmkeuzes maakt via gedrukte media, terwijl slechts 5% van de 

18 tot 23 jarigen zo voor een bepaalde film kozen.  De tijdsbesteding van mannelijke en vrouwelijke 

bezoekers is vrijwel gelijk. Naar mate bezoekers jonger worden, neemt de relatieve tijd gespendeerd 

aan kranten af. Laag opgeleide bioscoopbezoekers slaan de krant minder open dan hoogopgeleide 

bezoekers. Bijlage IV.4, Tabel B4.1 en Tabel B4.2 laten het gemiddeld aantal absolute uren per week 

zien dat bioscoopbezoekers kranten lezen.  

 
Tabel 6.3 Aandeel kranten lezen in de totale tijdsbesteding media (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 
(12-17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 5% 5% 6% 1% 2% 7% 20% 

incidentele bioscoopbezoeker 8% 8% 8% 1% 3% 8% 14% 

geen bioscoopbezoeker 11% 11% 10% 1% 2% 7% 13% 

gemiddeld Nederland 9% 9% 8% 1% 2% 7% 13% 
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Tabel 6.4 Aandeel kranten lezen in de totale tijdsbesteding media (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo, mbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo, hbo, wo) 

frequente bioscoopbezoeker 1% 3% 9% 

incidentele bioscoopbezoeker 2% 7% 12% 

geen bioscoopbezoeker 8% 10% 15% 

gemiddeld Nederland 5% 8% 12% 

 

Dagblad keuze 

Het SCP meldt dat jongeren tegenwoordig hun blik meer richten op het internet. Het lijkt erop dat 

kranten daaronder te lijden hebben: kinderen kijken nog geen twee minuten per dag naar de krant. 

Ook geeft het SCP aan: ‘Als jongeren al een krant lezen, is dat vaker een landelijke dan een regionale 

(of een gratis krant)’. Het is hier dan ook de verwachting dat bioscoopbezoekers van een jonge 

leeftijd dergelijke dagbladen wel eens lezen. Het SCP is nagegaan of men weleens de krant leest. De 

respondenten hebben niet vermeld of ze dit vaak of juist nooit deden, ze hebben enkel aangegeven 

of ze dit weleens deden. Bioscoopbezoekers lezen het meest regionale dagbladen, de METRO, de 

Spits en de Telegraaf.  

 
Tabel 6.5 Participatie dagbladen per bioscoopbezoeker, gerangschikt (leeftijd 12+) 

 Regionale 
dagbladen 

METRO SPITS Telegraaf Volkskrant AD NRC 

frequente bioscoopbezoeker 42% 29% 27% 27% 21% 16% 14% 

incidentele bioscoopbezoeker 49% 23% 23% 27% 18% 15% 12% 

Geen bioscoopbezoeker 53% 13% 14% 28% 7% 11% 4% 

Gemiddeld Nederland 49% 21% 21% 27% 15% 14% 10% 

 Geen 
dagblad 

Trouw Financieel 
Dagblad 

Buitenlandse 
krant 

Nederlands 
Dagblad 

Reformatorisch 
Dagblad 

frequente bioscoopbezoeker 12% 5% 3% 1% 1% 0%* 

incidentele bioscoopbezoeker 10% 5% 4% 3% 3% 0%* 

Geen bioscoopbezoeker 15% 4% 2% 1% 2% 5% 

Gemiddeld Nederland 13% 4% 3% 2% 2% 2% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 

 

Bijlage IV.4, Tabel B4.3 tot en met B4.5 staat de frequentie waarmee bioscoopbezoekers weleens een 

krant lezen per geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Jongvolwassen frequente bezoekers 

lezen veel de METRO en SPITS, net als hoogopgeleide frequente bezoekers.61 Rond de 30% van de 

jonge frequente bezoekers hebben aangegeven geen kranten te lezen. 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 Jongvolwassenen zijn waarschijnlijk veel studenten en mensen in een starterfunctie, die dikwijls reizen voor 
hun studie of werk. De METRO en de SPITS worden gratis aangeboden op treinstations. 
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Feiten en reclame-eigenschappen kranten 

 

Feiten (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Gemiddeld lezen 2 op 3 Nederlanders dagelijks een krant. 

 De totale oplage van de dagbladen inclusief gratis titels is bijna 4,5 miljoen exemplaren.  

 9 miljoen Nederlanders lezen dagelijks een krant: 4,9 miljoen landelijke dagbladlezers, 4,4 miljoen regionale 
dagbladlezers en 2,5 miljoen lezers van gratis kranten. 

 Kranten bereiken dagelijks 68% van alle mannen en 62% van alle vrouwen. 

 Leesintensiteit: 70% leest (bijna) alles van de krant. 

 Circa 50% van Nederland heeft thuis een of meerdere dagbladabonnementen.  

 De oplage van de gratis dagbladen blijft dalen. 

 

Eigenschappen (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Segmentatie naar doelgroepen met specifieke interesses mogelijk 

 Grote lezer/blad binding 

 Intensief medium 

 Geografische selecties mogelijk 

 Bereik van landelijke en regionale betaalde dagbladen vergrijst enigszins (weinig jonge aanwas) 

 

 

IV.6.3 Tijdschriften 

Leestijd 

Sinds de jaren zeventig is het lezen van tijdschriften fors gedaald. Mensen lezen nog wel tijdschriften, 

maar de verschillen tussen de doelgroepen zijn flink. In 1975 las nog 75% van de bevolking een 

tijdschrift, terwijl dat in 2007 nog maar 47% was. De onderstaande Grafiek 6.6 laat hoeveel tijd 

verschillende typen bioscoopbezoekers gemiddeld steken in het lezen van kranten. 

 
Grafiek 6.6 Gemiddeld aantal uren per week tijdschriften lezen per type bioscoopbezoeker (leeftijd 12+) 

 
 

Hoewel niet-bioscoopbezoekers gemiddeld 0,3 uur meer besteden aan het lezen van tijdschriften 

dan incidentele bezoekers, besteden zij relatief er wel evenveel tijd aan. De onderstaande Tabellen 

6.7 en 6.8 laten de tijdsbesteding zien per geslacht, leeftijdscategorie en opleidingsniveau. 
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Tijdschriften worden hoofdzakelijk gelezen door vrouwelijke bioscoopbezoekers, volwassen en 

oudere bezoekers en laagopgeleide bezoekers.  

 
Tabel 6.7 Aandeel tijdschriften lezen in de totale tijdsbesteding media (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 
(12-17 jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 4% 3% 5% 3% 3% 6% 6% 

incidentele bioscoopbezoeker 6% 5% 6% 4% 4% 6% 8% 

geen bioscoopbezoeker 6% 5% 8% 2% 3% 5% 7% 

gemiddeld Nederland 6% 4% 7% 3% 4% 8% 7% 

 

 
Tabel 6.8 Aandeel tijdschriften lezen in de totale tijdsbesteding media (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo, mbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo, hbo, wo) 

frequente bioscoopbezoeker 2% 5% 4% 

incidentele bioscoopbezoeker 4% 6% 5% 

geen bioscoopbezoeker 5% 6% 7% 

gemiddeld Nederland 4% 6% 5% 

 

Keuze van tijdschriften 

Welke tijdschriften lezen bioscoopbezoekers zoal? De respondenten hebben moeten aangeven of zij 

nooit, zelden, soms, regelmatig, vaak of heel vaak een bepaald soort tijdschrift lezen. De antwoorden 

regelmatig tot en met heel vaak zijn samengevoegd en verwerkt in de onderstaande Tabel 6.9. Ruim 

60% van de bioscoopbezoekers hebben aangegeven regelmatig tot heel vaak een RTV blad te lezen.  

 
Tabel 6.9 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ lezen van soort tijdschrift  in procenten, gerangschikt (leeftijd 12+) 

 RTV blad vrouwenblad hobby- 
en/of 

sportblad 

overige 
bladen 

jeugdblad familieblad opinieblad 

frequente bioscoopbezoeker 60% 29% 29% 26% 22% 18% 18% 

incidentele bioscoopbezoeker 62% 31% 28% 33% 15% 13% 17% 

Geen bioscoopbezoeker 58% 33% 19% 28% 7% 13% 11% 

Gemiddeld Nederland 60% 31% 25% 30% 14% 14% 15% 

 

Bijlage IV.4, Tabellen B4.6 tot en met B4.8 toont de frequentie waarmee bioscoopbezoekers 

regelmatig tot heel vaak bepaalde tijdschriften lezen, gegroepeerd naar geslacht, leeftijdscategorie 

en opleidingsniveau. Ongeveer een derde van de jongvolwassen en volwassen frequente 

bioscoopbezoekers heeft aangeven regelmatig tot heel vaak een vrouwenblad te lezen en een derde 

heeft aangegeven vaak een hobby- en/of sportblad te lezen. Het hoogopgeleide bioscooppubliek 

leest naast RTV bladen en overige bladen vaak opiniebladen.  
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Feiten en reclame-eigenschappen tijdschriften 

 

Feiten (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Ongeveer 490 actieve titels, waarvan ruim 250 vakbladen 

 Iets meer vrouwen, ouderen, hoger opgeleiden, alleenstaanden, pensionado’s, parttimers, niet werkenden, 
jonge ouders van 20-49 jaar 

 

Eigenschappen (bron: Carat Mediafeitenboekje) 

 Doelgroepselectief in te zetten  

 Hoge lezer-bladbinding: het kopen/lezen van een tijdschrift is een bewuste keuze.  

 Aansluiting boodschap bij redactionele omgeving mogelijk (tone of voice/Umfeld) 

 Hoog bereik beter realiseerbaar bij vrouwen dan bij mannen 

 Trage opbouw bereik en matig actueel bereik 

 Geschikt voor thematische campagnes en in mindere mate voor actiecampagnes.  

 Internal pacing: lezer bepaalt eigen leestempo en leesmoment 

 

IV.6.5 Conclusie 

Voor ongeveer de helft van de bioscoopbezoekers vervullen reclame in kranten en dagbladen een 

belangrijke informatiebron. En voor 17% van de bioscoopbezoekers spelen advertenties in gedrukte 

media een grote rol in de uiteindelijke beslissing om een film in de bioscoop te zien. 

Frequente bezoekers besteden maar een klein deel van hun tijd aan het lezen van kranten. 

Oudere frequente bioscoopbezoekers besteden veel meer tijd (4,0 uur per week) aan het lezen van 

kranten dan jonge frequente bioscoopbezoekers (0,2 uur per week). Hoogopgeleide bezoekers slaan 

tevens vaker de krant open dan laagopgeleiden. 

Bioscoopbezoekers kiezen, bij het lezen van kranten, het vaakst voor regionale bladen, 

METRO, SPITS, Telegraaf of de Volkskrant. Jongvolwassen en hoogopgeleide bioscoopbezoekers 

lezen vaak de METRO en de SPITS. Hoogopgeleiden lezen tevens vaak de Volkskrant. Jongeren en 

bioscoopbezoekers met een basisonderwijs diploma hebben, naast het lezen van regionale bladen, 

aangegeven vaak helemaal geen dagbladen te lezen. 

Naast kranten heeft men aangegeven tijdschriften te lezen. Naar mate mensen vaker naar de 

bioscoop gaan, hoe minder tijd zij besteden aan tijdschriften. Ouderen lezen relatief iets meer 

tijdschriften dan jongere leeftijdscategorieën.  

Frequente bioscoopbezoekers kiezen het vaakst voor RTV bladen, vrouwenbladen en hobby- 

en/of sportbladen, terwijl incidentele bezoekers, naast RTV bladen, vaker kiezen voor overige bladen 

dan voor vrouwenbladen. Met een reclame in een RTV blad, worden vrijwel alle doelgroepen bereikt. 

Vrouwelijke bezoekers lezen vaker vrouwenbladen, terwijl mannelijke bezoekers eerder hobby- 

en/sportbladen lezen. Jongeren lezen vaak jeugdbladen naast RTV bladen. Hoogopgeleide 

bioscoopbezoekers besteden naar RTV bladen en overige bladen het liefst hun tijd aan opiniebladen. 

 Adverteren in tijdschriften heeft als voordeel dat er een hoge lezer-bladbinding is: het 

kopen/lezen van een tijdschrift is een bewuste keuze. Een hoog bereik is beter realiseerbaar bij 

vrouwen dan bij mannen. Voor dagbladen en kranten geldt dat er een grote lezer/blad binding is en 

dat veel verschillende advertentieformaten mogelijk zijn. Daarnaast is er sprake van een zeer snelle 

bereiksopbouw. Voor dagbladen en kranten geldt dat er een grote lezer/blad binding is en dat veel 

verschillende advertentieformaten mogelijk zijn. Daarnaast is er sprake van een zeer snelle 

bereiksopbouw. 
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IV.7 Conclusie secundaire analyse TBO 

Media worden op grote schaal gebruikt, maar er hebben verschuivingen plaats gevonden. 

Traditionele media als kranten, radio, maar ook televisie, hebben plaats moeten maken voor 

internet. Het bovenstaande mediaonderzoek is van belang, omdat het een beeld geeft van de wijze 

waarop bioscoopbezoekers media als televisie, internet, radio en gedrukte media gebruiken. Veel 

films worden geproduceerd voor een bepaalde doelgroep en de verschillende doelgroepen en hun 

mediagedrag kunnen hieronder in kaart worden gebracht. 

Eén algemene conclusie is van belang: onder het bioscooppubliek worden media het meeste 

gebruikt door mannelijke bioscoopbezoekers, ouderen en bioscoopbezoekers met een 

basisonderwijs diploma. Vrouwelijke, jongvolwassen en hoogopgeleide bioscoopbezoekers maken 

het minste gebruik van media. Alle bioscoopbezoekers zijn het beste bereikbaar via televisie, gevolgd 

door internet, kranten, tijdschriften en tenslotte radio. 

Alle doelgroepen zijn via de televisie bereikbaar via RTL 4, overige zenders, dvd’s, SBS 6 en 

Nederland 1. Ook kijken zij allemaal naar nieuwsprogramma’s en films en/of documentaires. Op 

internet zijn de meeste bioscoopbezoekers bezig met chatten, games, zomaar wat surfen, e-mailen 

en overige informatie zoeken. Wat betreft radio, luisteren alle doelgroepen naar publieke omroepen 

en commerciële omroepen. Als ze radio luisteren, luisteren ze naar het nieuws, popmuziek of 

achtergrondnieuws. De populairste kranten zijn regionale dagbladen, METRO, SPITS of Telegraaf. De 

meest gelezen tijdschriften door bioscoopbezoekers zijn RTV bladen, vrouwenbladen of hobby- en/of 

sportbladen. 

Enkele bijzonderheden zijn dat jonge bioscoopbezoekers naast RTL 4 eerder kijken naar 

Veronica/Jetix. Zij kijken overigens graag naar popmuziekprogramma’s. Ze lezen geen METRO of 

SPITS, hebben aangegeven ook vaak helemaal geen dagbladen te lezen en zij lezen in plaats van 

vrouwenbladen liever jeugdbladen. Oudere bioscoopbezoekers kijken naast RTL 4 en Nederland 1 het 

liefst Nederland 2 en Nederland 3 en kijken dan het vaakst politieke of natuurprogramma’s. Zij 

houden zich overigens alleen bezig met e-mailen en gericht informatie zoeken op internet. 

Hoogopgeleide bezoekers kijken, net als ouderen, naast nieuws en films ook veel naar politieke 

programma’s. Zij leest als enige doelgroep het minst vaak de Telegraaf; hoogopgeleiden lezen liever 

de Volkskrant.  
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Bijlage II.1 – Aantal verkochte bioscoopkaartjes per leeftijdscategorie  

 
Tabel 4: Aantal verkochte bioscoopkaartjes 2011 en 2012 per leeftijdscategorie 

Aantal verkochte bioscoopkaartjes 2011 en 2012 (x1.000)* 

 2011 2012 

16-17 jaar 1.523 1.533 

18-23 jaar 6.701 7.664 

24-29 jaar 4.873 4.598 

30-39 jaar 4.264 3.985 

40-54 jaar 7.005 6.437 

55-64 jaar 3.046 3.372 

65+ 3.046 3.065 

Totaal 30.458 30.655 

*Er is gerekend met marktaandelen die afgerond zijn op gehele getallen. 
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Bijlage II.2 – Bioscoopbezoek vanaf 2000 tot en met 2012 in grafiek  

 
Grafiek 36: Het bioscoopbezoek van 2000 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF) 

 
 

 
Grafiek 37: De gemiddelde bezoekfrequentie per jaar van 2000 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF) 
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Bijlage II.3 – Filmtheaterbezoek van 1995 tot en met 2012 in grafiek  

 
Grafiek 38: Het marktaandeel van filmtheaters van 1995 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF)

 
 

 

 
Grafiek 39: Aantal filmtheaterbezoeken vanaf 1995 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF) 
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Bijlage II.4 – Het marktaandeel van de Nederlandse film vanaf 1989  

 

Wat betreft het marktaandeel van de Nederlandse film schetst de onderstaande grafiek (38) een 

positief beeld. De periode van 1989 tot 1997 was een wisselende, overwegend moeizame periode 

voor de Nederlandse film, waarop het marktaandeel vanaf 1998 opklom en over de lange termijn een 

stijgende trend laat zien.   

 
Grafiek 40: Marktaandelen van de Nederlandse film (op basis van recette) van 1989 tot 2012 

 
 

Hoewel het marktaandeel van de nationale film in Nederland de afgelopen jaren een positieve 

ontwikkeling heeft gekend, blijft in Europees verband gezien achter. Onderstaande grafiek (39) laat 

zien dat het marktaandeel van Nederlandse films ver beneden het gemiddelde in de EU ligt, op 

Duitsland na.   

 
Grafiek 41: Marktaandelen van nationale films (op basis van recette) van 1989 tot 2012. 
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Bijlage II.5 – De ontwikkeling bioscoopbezoek/bioscoopcapaciteit vanaf 2007 

 

In de afgelopen vijf jaar is het bioscoopbezoek aanzienlijk gestegen: het bioscoopbezoek  nam met 

ruim 30% toe. Tussen 2008 en 2009 steeg het bezoek het sterkst (met maar liefst 16%). 62 

Ook de stoelbezetting toont een duidelijke een stijging in 2009. In 2012 werd een 

bioscoopstoel gemiddeld iets minder vaak  verkocht dan in 2011. Dit heeft te maken met het feit dat 

de capaciteit van de bioscopen in Nederland sterker is gegroeid dan het bioscoopbezoek. Het aantal 

bioscoopstoelen steeg met 2% (zie onderstaande Tabel 5), terwijl het bioscoopbezoek met 0,3% 

toenam. 
 

Tabel 5: Bioscoopbezoek van 2007 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF) 

 

In 2012 kwamen er geen bioscopen bij, terwijl het aantal bioscoopstoelen en bioscoopdoeken wel is 

toegenomen. Dit wijst er op dat de bestaande bioscopen hun capaciteit hebben vergroot. 

 
Tabel 2: Bioscoopcapaciteit van 2007 tot en met 2012 (bron: NVB/NVF) 

 Aantal 
bioscopen 

Aantal 
doeken 

Aantal 
stoelen 

Index 
aantal 
bioscopen  

Index aantal 
doeken  

Index aantal 
stoelen  

2007 230 696 115.299 100 100 100 

2008 235 717 119.079 102 103 103 

2009 242 750 122.747 105 108 107 

2010 245 777 128.323 107 112 111 

2011 256 793 132.652 111 114 115 

2012 256 806 135.715 111 116 118 

 

  

                                                           
62

 De bruto recette nam met maar liefst 53% toe en kende, parallel aan de groei van het bioscoopbezoek, de grootste 
stijging in 2009 (22%). 

 Bezoek-
frequentie 

Bezoek-
aantallen 
(x mln.) 

Bruto recette 
(x mln.) 

Stoel-
bezetting 

Index 
bezoek- 
frequentie 

Index 
bezoek- 
aantallen 

Index 
stoelbezetting  

2007 1,4 23,1 159,7 200 100 100 100 

2008 1,4 23,5 165,1 197 101 102 99 

2009 1,7 27,3 200,9 222 118 118 111 

2010 1,7 28,2 219,4 223 121 122 112 

2011 1,8 30,5 240 233 130 132 117 

2012 1,8 30,7 244,6 229 130 133 115 
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Bijlage III.1 – Steekproefsamenstelling  

 
Tabel 1: Steekproefverdeling op basis van provincie 

Provincie Steekproef Nederland 

Groningen   4% 4% 

Friesland  4% 5% 

Drenthe  3% 4% 

Overijssel 7% 8% 

Flevoland 2% 2% 

Gelderland 12% 13% 

Utrecht 7% 6% 

Noord-Holland 16% 14% 

Zuid-Holland 21% 18% 

Zeeland 2% 3% 

Noord-Brabant 15% 16% 

Limburg  7% 7% 

 
Tabel 2: Steekproefverdeling op basis van leeftijdscategorie en de toegekende weegfactoren 

Leeftijd Steekproef Populatie Weegfactor leeftijd 

15 - 24 jaar 3% 2% 1,90 

25 - 34 jaar 9% 3% 3,31 

35 - 44 jaar 9% 3% 3,55 

45 - 54 jaar 16% 11% 1,40 

55 - 64 jaar 28% 29% 0,95 

65 jaar en ouder 16% 24% 0,67 
 
 

Tabel 3: Steekproefverdeling op basis van geslacht 

Geslacht Steekproef Populatie 

Man  53% 50% 

Vrouw 47% 51% 

 

Voor meer informatie over het online onderzoekpanel: www.centerdata.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.centerdata.nl/
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Bijlage III.2 – Percentages steekproef keuzes alleen 2D, 3D of beide   

 

 Alleen voor 2D 

gekozen 

Alleen voor 3D 

gekozen 

Zowel verschillende 
splitreleases in 2D als 

in 3D gezien 
(n:200=10%) 

Leeftijd    

16-17 4% 5% 6% 

18-23 9% 11% 20% 

24-29 10% 9% 21% 

30-39 20% 22% 22% 

40-54 31% 34% 23% 

55-64 16% 8% 7% 

65+ 10% 11% 2% 

 100% 100% 100% 

geslacht    

Man 56% 47% 50% 

Vrouw 44% 53% 50% 

 100% 100% 100% 

Stedelijkheid    

Zeer sterk 
stedelijk 

14% 15% 15% 

Sterk stedelijk 23% 23% 27% 

Matig stedelijk 24% 22% 23% 

Weinig stedelijk 24% 21% 20% 

Niet stedelijk 16% 20% 16% 

 100% 100% 100% 

Sociale klasse    

Hoog 20% 27% 26% 

2 45% 37% 38% 

3 24% 23% 12% 

4 11% 11% 23% 

Laag 1% 1% 1% 

 100% 100% 100% 

Opleiding    

basisonderwijs 6% 7% 8% 

vmbo 24% 16% 20% 

havo/vwo 16% 15% 20% 

mbo 21% 20% 14% 

hbo 22% 28% 24% 

wo 11% 15% 14% 

 100% 100% 100% 
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Bijlage III.3 – De Enquête  

 

VRAAG 1 

Hieronder staat een aantal bioscoopfilms in ‘2D’ en ‘3D’ opgesomd. Kunt u aangeven welke films u in de 

bioscoop heeft gezien, en of dat in 2D en/of in 3D was? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Als u geen van 

deze films in de bioscoop heeft gezien kunt u dat ook aangeven.  

Bioscoopfilms 2011                                          Kruis aan 
 Normale 2D versie 3D versie Niet gezien 
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Ο Ο Ο 
Pirates of the Carribbean: On Stranger Tides Ο Ο Ο 
Smurfs (De Smurfen)  Ο Ο Ο 
Cars 2 Ο Ο Ο 
Rio Ο Ο Ο 
Transformers: Dark of the Moon Ο Ο Ο 
Kung Fu Panda 2 Ο Ο Ο 
Tintin: Secret of the Unicorn (Kuifje) Ο Ο Ο 
Captain America: The First Avenger Ο Ο Ο 
Kung Fu Panda 2 Ο Ο Ο 
Thor Ο Ο Ο 
Yogi Bear Ο Ο Ο 
Conan the Barbarian Ο Ο Ο 
Pina Ο Ο Ο 
Three Musketeers Ο Ο Ο 
Green Lantern Ο Ο Ο 
Happy Feet 2 Ο Ο Ο 
Arthur Christmas Ο Ο Ο 
Puss in Boots Ο Ο Ο 
Tron Legacy Ο Ο Ο 
Gulliver's Travels Ο Ο Ο 
Nova Zembla Ο Ο Ο 
Drive Angry Ο Ο Ο 
Animals United Ο Ο Ο 
Space Chimps 2: Zartog Strikes Back Ο Ο Ο 
Sanctum Ο Ο Ο 
Justin Bieber: Never Say Never Ο Ο Ο 
The Glee The Concert Movie Ο Ο Ο 
Final Destination 5 Ο Ο Ο 
Immortals Ο Ο Ο 
Alpha en Omega Ο Ο Ο 
Saw 3D Ο Ο Ο 
The Hole Ο Ο Ο 
Le Chat du Rabbin Ο Ο Ο 
Spy Kids: All the Time in the World in 4D Ο Ο Ο 
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(+++Vraag 1.1 en 1.2 worden voorgelegd voor iedere film die personen bij vraag 1 aankruisen+++) 

VRAAG 1.1 

Zojuist heeft u aangegeven ('+++aangekruiste film 3D vraag 1'+++) in 3D te hebben gezien. Wat voor een 

rapportcijfer geeft u deze film? U kunt een keuze maken van 1= ‘heel slecht’ tot 10=’heel goed’.  

 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 

 

VRAAG 1.2 

Zojuist heeft u aangegeven (+++'aangekruiste film 2D vraag 1'+++) in 2D te hebben gezien. Wat voor een 

rapportcijfer geeft u deze film? U kunt een keuze maken van 1= ‘heel slecht’ tot 10=’heel goed’.  

 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 
o 7 
o 8 
o 9 
o 10 

 
 
VRAAG 2 
 
Heeft u van 2008 tot en met 2012 wel eens een film in 3D  in de bioscoop gezien? 
 
o Ja 
o Nee 
 
 
 (+++Vraag 3 dient alleen voorgelegd te worden aan respondenten die  vraag 1.2 hebben ingevuld+++) 
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VRAAG 3 

Wat is voor u eventueel een belangrijke reden om niet voor een 3D bioscoopvoorstelling te kiezen? Er zijn 
meerdere antwoorden mogelijk. 

 

 Ik heb geen reden om niet voor 3D te kiezen 

 De toeslag (de meerprijs voor een 3D film) 

 Het dragen van een eigen bril is lastig in combinatie met de 3D bril 

 Brillen zijn ongemakkelijk 

 Brillen zijn onhygiënisch 

 Misselijkheid, duizeligheid of andere fysieke ongemakken 

 Last van de ogen (vermoeide/geïrriteerde ogen) 

 Het soort films spreekt mij niet aan 

 Ik zie geen meerwaarde/ hou meer van traditioneel 2D 

 Geen 3D voorstelling voorhanden in de directe omgeving 

 Anders, namelijk....... 
 
 
(+++Vraag 4 dient alleen voorgelegd te worden aan respondenten die 'Ja' hebben geantwoord op vraag 2+++) 
 

VRAAG 4 

Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 
 
"Bij het zien van een 3D film in de bioscoop krijg ik soms last van": 
   Helemaal oneens     Oneens              Neutraal             Eens           Helemaal eens 
Misselijkheid   o  o  o  o  o 
Hoofdpijn  o  o  o  o  o 
Duizeligheid  o  o  o  o  o 
Vermoeide/ 
geïrriteerde ogen  o  o  o  o  o 
 
 
"Ik vind de 3D brillen in de bioscoop": 
  Helemaal oneens     Oneens               Neutraal             Eens           Helemaal eens 
 
Ongemakkelijk  o  o  o  o  o 
Onhygiënisch   o  o  o  o  o 
Slecht functioneren o  o  o  o  o 
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Bijlage III.4 – Uitwerking evaluatievragen enquête 
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Bijlage III.5 – Kaart Nederlandse steden met 3D scherm(en) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 

 

Bijlage III.6 – Andere redenen om niet voor 3D te kiezen 

Andere redenen om niet voor een 3D versie te kiezen 

weet ik niet 

voor jonge kinderen vind ik dat de film te snel is en ook het geluid is overweldigend 

tv 

Te weinig aanbod / geen meerwaarde op de film 

Slechtere beeldkwaliteit door een bepaald type 3D techniek 

kleur aberratie en onscherpte 

Ik kijk zelden of nooit naar films. Ben een lezer. 

Ik heb geen idee wat 3D is 

ik heb een lui oog en kan geen diepte zien 

Ik ga nooit naar een film 

ik ga helemaal niet naar de bioscoop. 

Ik ga eigenlijk alleen met mijn kinderen naar de bioscoop.  
Het is erg onhandig om een peuter en een kind van 6 steeds zo'n bril op te laten houden. En 
ik weet niet of ze er misselijk van worden. Ik kies als dat mogelijk is voor de 2D versie van 
een film. 

Ik ben blind aan 1 oog, dus ik kan geen 3D zien. Derhalve een voor mij nutteloze uitvinding. 
Ga alleen als 2D niet voorhanden is. 

het beeld is irritant en onscherp 

geen reden 

geen geld voor de bioscoop 

Ga niet meer naar de bioscoop 

ga door lichamelijke omstandigheden niet meer naar de bioscoop 

drukte in de bios 

diepte kan ik niet zien 

Die extra schrikeffecten. 

de prijs/meerwaarde 

de ervaring is te intens 

 

 

 

 

  



103 

 

Inhoud bijlagen hoofdstuk IV 

 

Bijlage 1 Televisie 

Tabel B1 – B2 Gemiddeld aantal uren per week televisie kijken per doelgroep………………….……………27 

Tabel B3 – B5 Aandeel kijken naar bepaalde televisieprogramma’s per doelgroep ………………..104-106 

Tabel B6 – B8 Regelmatig tot heel vaak kijken naar bepaalde televisieprogramma’s per 

doelgroep……………………………………………………………………………………………………………………………..…107-111 

 

Bijlage 2 Internet 

Tabel B2.1 – B2.2 Gemiddeld aantal uren per week op internet per doelgroep …………………………..…112 

Tabel B2.3 – B2.5 Aandeel van bepaalde internetactiviteiten per doelgroep….……………………....112-114 

 

Bijlage 3 Radio 

Tabel B3.1 – B3.2 Gemiddeld aantal uren per week radio luisteren per doelgroep …………………..……115 

Tabel B3.3 – B3.5 Aandeel bepaalde radiozenders per doelgroep…………………………………..……….115-117 

Tabel B3.6 – B3.8 Regelmatig tot heel vaak luisteren naar een radioprogramma’s per  

Doelgroep…………………………………………………………………………….………………………………………………….117-119 

 

Bijlage 4 Gedrukte media 

Tabel B4.1 – B4.2 Gemiddeld aantal uren per week kranten lezen per doelgroep ………………………...120 

Tabel B4.3 – B4.5 Frequentie van een krant lezen per doelgroep………………………….…………………120-122 

Tabel B4.6 – B4.8 Frequentie van een tijdschrift lezen per bioscoopbezoeker per doelgroep….122-124 

  



104 

 

Bijlage IV.1 – Televisiegebruik  

 
Tabel B1.1 Gemiddeld aantal uren per week televisie kijken per doelgroep in absolute uren (leeftijd 12+) 

 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 
(12-17 
jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen 
(55 jaar en 

ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 8,9u 9,1u 8,8u 8,4u 8,6u 8,6u 11,3u 

incidentele bioscoopbezoeker 9,9u 10,6u 9,3u 9,2u 9,0u 9,1u 13,2u 

geen bioscoopbezoeker 13,0u 13,5u 12,4u 9,3u 8,9u 10,0u 15,0u 

 

 
Tabel B1.2 Gemiddeld aantal uren per week televisie kijken per doelgroep in absolute uren (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo 

frequente bioscoopbezoeker 8,9u 10,0u 7,9u 

incidentele bioscoopbezoeker 10,6u 10,7u 8,7u 

geen bioscoopbezoeker 15,8u 12,8u 10,3u 

 
 

Tabel B1.3 Aandeel kijken naar bepaalde televisiezenders binnen de totale tijdsbesteding televisie kijken 
voor mannen en vrouwen (leeftijd 12+) 

 Nederland 
1 

Nederland 
2 

Nederland 
3 / 

Zapp(elin) 

RTL4 RTL5 RTL7 Net 
5 

SBS 
6 

Veronica/ 
Jetix 

TALPA/ 
Nick 

lokale of 
regionale 
zenders 

overige 
zenders 

zender 
onbekend 

dvd 
kijken 

frequente bioscoopbezoeker             
man 5% 7% 5% 10% 4% 3% 6% 10% 8% 9% 2% 12% 4% 13% 

vrouw 10% 5% 5% 19% 4% 2% 9% 6% 5% 7% 1% 11% 6% 10% 

incidentele bioscoopbezoeker             

man 9% 10% 5% 13% 4% 3% 4% 11% 6% 9% 2% 12% 5% 6% 

vrouw 14% 9% 6% 20% 4% 2% 6% 10% 4% 8% 1% 7% 3% 7% 

Geen bioscoopbezoeker             
man 11% 13% 5% 12% 3% 3% 2% 14% 3% 9% 2% 13% 5% 3% 

vrouw 17% 10% 5% 22% 3% 2% 3% 12% 2% 5% 2% 10% 3% 4% 
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Tabel B1.4 Aandeel kijken naar bepaalde televisiezenders binnen de totale tijdsbesteding televisie kijken per 
leeftijdscategorie (leeftijd 12+) 

 Nederland 
1 

Nederland 
2 

Nederland 
3 / 

Zappelin 

RTL4 RTL5 RTL7 Net 
5 

SBS 
6 

Veronica/ 
Jetix 

TALPA/ 
Nick 

lokale of 
regionale 
zenders 

overige 
zenders 

zender 
onbekend 

dvd 
kijken 

frequente bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 1% 4% 1% 11% 4% 2% 5% 8% 16% 12% 1% 13% 7% 14% 

16-17 jaar 1% 5% 1% 14% 4% 2% 10% 10% 10% 7% 0% 12% 5% 17% 

18-23 jaar 3% 5% 3% 14% 4% 2% 10% 7% 9% 7% 1% 15% 8% 14% 

24-29 jaar 4% 4% 3% 12% 4% 2% 10% 8% 6% 9% 4% 15% 5% 14% 

30-39 jaar 7% 5% 5% 14% 5% 3% 9% 9% 5% 9% 0% 12% 6% 12% 

40-54 jaar 13% 8% 9% 18% 3% 2% 6% 10% 3% 7% 1% 8% 2% 9% 

55-64 jaar 19% 13% 13% 16% 1% 3% 3% 6% 2% 6% 3% 9% 1% 4% 

65+ 31% 12% 12% 16% 2% 3% 2% 10% 0% 5% 0% 8% 0% 0% 

incidentele bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 3% 5% 4% 15% 2% 1% 3% 7% 20% 13% 1% 11% 3% 10% 

16-17 jaar 2% 5% 4% 13% 4% 3% 9% 12% 16% 7% 0% 15% 4% 7% 

18-23 jaar 5% 5% 1% 16% 5% 1% 5% 10% 9% 9% 4% 11% 4% 14% 

24-29 jaar 2% 6% 2% 16% 5% 3% 13% 8% 6% 6% 1% 8% 8% 15% 

30-39 jaar 7% 6% 5% 18% 5% 4% 7% 12% 4% 9% 1% 10% 5% 5% 

40-54 jaar 12% 10% 5% 17% 4% 3% 4% 11% 3% 8% 2% 9% 3% 7% 

55-64 jaar 23% 13% 7% 18% 2% 2% 2% 9% 1% 8% 2% 9% 0% 3% 

65+ 21% 16% 9% 14% 2% 1% 2% 9% 0% 8% 2% 8% 4% 2% 

Geen bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 2% 6% 4% 13% 6% 2% 2% 9% 19% 16% 3% 18% 0% 1% 

16-17 jaar 1% 6% 9% 8% 6% 1% 1% 8% 7% 31% 0% 7% 10% 6% 

18-23 jaar 3% 13% 5% 23% 3% 3% 4% 16% 11% 4% 1% 9% 1% 6% 

24-29 jaar 2% 6% 2% 26% 6% 2% 1% 11% 6% 5% 0% 20% 7% 4% 
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Tabel B1.5 Aandeel kijken naar bepaalde televisiezenders binnen de totale tijdsbesteding televisie kijken per 
opleidingsniveau  (leeftijd 12+) 

 Nederland 
1 

Nederland 
2 

Ned 3 / 
Zapp(elin) 

RTL4 RTL5 RTL7 Net 
5 

SBS 
6 

Veronica/ 
Jetix 

TALPA/ 
Nick 

Lok. of 
reg. 

zenders 

overige 
zenders 

zender 
onbekend 

dvd 
kijken 

frequente bioscoopbezoeker             
basisonderwijs 1% 4% 2% 13% 4% 2% 8% 7% 13% 13% 1% 13% 5% 14% 

vmbo 5% 4% 1% 17% 4% 2% 6% 11% 8% 10% 1% 13% 4% 14% 

havo/vwo 8% 7% 5% 15% 6% 2% 9% 6% 7% 4% 1% 13% 6% 11% 

mbo 6% 6% 4% 20% 2% 3% 8% 8% 6% 8% 3% 10% 5% 9% 

hbo 13% 8% 10% 11% 3% 2% 8% 8% 3% 6% 1% 10% 3% 13% 

wo 15% 6% 13% 3% 4% 1% 7% 6% 3% 7% 1% 16% 9% 8% 

incidentele bioscoopbezoeker             

basisonderwijs 5% 9% 3% 16% 2% 1% 3% 10% 17% 11% 2% 9% 2% 8% 

vmbo 12% 10% 4% 19% 3% 2% 3% 13% 4% 9% 4% 8% 4% 4% 

havo/vwo 13% 6% 6% 13% 5% 3% 8% 8% 6% 8% 1% 9% 2% 9% 

mbo 9% 9% 4% 21% 4% 3% 6% 12% 4% 8% 1% 8% 3% 7% 

hbo 15% 10% 7% 13% 4% 3% 5% 10% 2% 8% 1% 12% 3% 6% 

wo 17% 8% 8% 9% 6% 2% 6% 4% 2% 5% 1% 12% 9% 9% 

Geen bioscoopbezoeker             

basisonderwijs 9% 10% 1% 16% 3% 2% 3% 16% 4% 8% 4% 14% 7% 1% 

vmbo 13% 13% 5% 20% 3% 2% 2% 14% 2% 7% 2% 9% 3% 4% 

havo/vwo 19% 9% 7% 20% 4% 4% 3% 8% 2% 9% 2% 8% 1% 3% 

mbo 14% 13% 4% 17% 3% 3% 1% 13% 2% 6% 2% 14% 3% 4% 

hbo 19% 10% 9% 12% 4% 2% 2% 11% 2% 8% 2% 10% 5% 3% 

wo 17% 7% 6% 8% 4% 4% 6% 5% 0% 7% 0% 18% 5% 10% 

 

  



107 

 

Tabel B1.6 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma voor mannen 
en vrouwen (leeftijd 12+) (deel 1) 

 sport quiz 
en/of 

spelshow 

soaps 
en/of 
series 

nieuws 
en 

actualiteit 

politiek religie talkshow 
en/of 

discussie 

medisch 
en/of 

gezondheid 

popmuziek klassieke 
muziek 

frequente bioscoopbezoeker 
man 52% 16% 24% 80% 23% 7% 22% 10% 35% 4% 

vrouw 24% 23% 51% 78% 18% 6% 29% 25% 35% 7% 

incidentele bioscoopbezoeker 

man 51% 17% 15% 81% 31% 9% 24% 15% 17% 9% 

vrouw 26% 24% 37% 81% 21% 10% 26% 27% 17% 7% 

Geen bioscoopbezoeker 

man 63% 24% 15% 86% 38% 12% 26% 21% 12% 12% 

vrouw 25% 44% 43% 88% 23% 17% 27% 36% 9% 16% 

 

 

Vervolg Tabel B1.6 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma voor 
mannen en vrouwen (leeftijd 12+) (deel 2) 

 kunst en/of 
cultuur 

films 
en/of 
docu’s 

reality huis, tuin 
en/of 

vrije tijd 

misdaad natuur 
en 

milieu 

cabaret 
en/of satire 

verkeer 
en/of 

vervoer 

technologie 
en/of 

wetenschap 

overige 

frequente bioscoopbezoeker 
man 12% 72% 17% 19% 28% 21% 29% 21% 37% 17% 

vrouw 18% 72% 23% 23% 26% 24% 30% 10% 12% 15% 

incidentele bioscoopbezoeker 

man 13% 63% 16% 24% 27% 29% 31% 21% 31% 19% 

vrouw 16% 58% 16% 32% 26% 27% 26% 12% 9% 14% 

Geen bioscoopbezoeker 

man 13% 50% 14% 26% 30% 39% 31% 28% 29% 16% 

vrouw 15% 45% 18% 37% 29% 40% 25% 21% 8% 15% 
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Tabel B1.7 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma per 
leeftijdscategorie (leeftijd 12+) (deel 1) 

 sport quiz en/of 
spelshow 

soaps 
en/of 
series 

nieuws 
en 

actualiteit 

politiek religie talkshow 
en/of 

discussie 

medisch 
en/of 

gezondheid 

popmuziek 

frequente bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 38% 25% 48% 48% 0%* 2%* 10% 12% 62% 

16-17 jaar 40% 20% 42% 43% 0%* 0%* 20% 13%* 70% 

18-23 jaar 37% 20% 53% 76% 14% 3%* 19% 17% 60% 

24-29 jaar 44% 21% 51% 86% 20% 7% 31% 24% 44% 

30-39 jaar 31% 13% 29% 82% 22% 1%* 25% 11% 17% 

40-54 jaar 39% 18% 24% 91% 32% 10% 32% 25% 11% 

55-64 jaar 35% 19% 19% 96% 37% 19% 33% 15%* 7% 

65+ 44% 33% 6%* 89% 58% 33% 56% 21%* 0% 

incidentele bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 41% 27%* 51% 45% 3%* 2%* 5%* 7%* 53% 

16-17 jaar 45% 18% 43% 52% 4%* 5%* 14%* 9%* 65% 

18-23 jaar 43% 32% 41% 64% 9% 0%* 16% 18% 38% 

24-29 jaar 29% 11% 30% 76% 16% 8% 23% 19% 21% 

30-39 jaar 30% 13% 27% 83% 22% 6% 21% 24% 13% 

40-54 jaar 38% 19% 21% 88% 28% 11% 30% 22% 12% 

55-64 jaar 42% 24% 22% 92% 46% 20% 34% 26% 2%* 

65+ 49% 36% 14% 95% 47% 20% 38% 34% 0%* 

Geen bioscoopbezoeker 

12-15 jaar**          

16-17 jaar**          

18-23 jaar 40% 32% 50% 74% 0%* 5%* 10%* 10%* 50% 

24-29 jaar 40% 20% 56% 72% 12%* 4%* 36% 17%* 40% 

30-39 jaar 41% 21% 25% 85% 20% 3%* 25% 22% 25% 

40-54 jaar 44% 23% 27% 83% 31% 7% 19% 25% 9% 

55-64 jaar 49% 38% 19% 93% 36% 17% 31% 34% 3% 

65+ 44% 47% 34% 92% 36% 23% 31% 33% 3% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 

** De respons van de rijen 12-15 jaar en 16-17 jaar onder geen bioscoopbezoeker waren in (bijna) alle kolommen niet representatief 
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Vervolg Tabel B1.7 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma per 
leeftijdscategorie (leeftijd 12+ )(deel 2) 

 films en/of docu’s reality huis, tuin 
en/of vrije 

tijd 

misdaad natuur en 
milieu 

cabaret 
en/of 
satire 

verkeer 
en/of 

vervoer 

technologie 
en/of 

wetenschap 

overige 

frequente bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 72% 21% 8%* 23% 17% 17% 6%* 12% 22% 

16-17 jaar 80% 23% 7%* 27% 17% 20% 10%* 27% 15%* 

18-23 jaar 78% 25% 12% 30% 9% 34% 8% 30% 17% 

24-29 jaar 77% 28% 35% 31% 18% 29% 18% 27% 14% 

30-39 jaar 70% 23% 22% 22% 18% 23% 23% 25% 14% 

40-54 jaar 68% 11% 25% 26% 37% 32% 22% 21% 14% 

55-64 jaar 67% 7%* 35% 19% 50% 50% 4%* 36% 20%* 

65+ 47% 6%* 26% 42% 56% 58% 11%* 22%* 31% 

incidentele bioscoopbezoeker 

12-15 jaar 59% 17% 7%* 23% 13% 15% 10% 13% 32% 

16-17 jaar 78% 17%* 4%* 26% 5%* 23% 9%* 17%* 23% 

18-23 jaar 65% 27% 13% 31% 19% 33% 16% 12% 15% 

24-29 jaar 68% 24% 21% 25% 22% 27% 21% 35% 16% 

30-39 jaar 66% 22% 39% 31% 20% 22% 16% 18% 14% 

40-54 jaar 62% 13% 32% 23% 32% 30% 16% 19% 14% 

55-64 jaar 40% 7% 33% 26% 34% 40% 20% 18% 17% 

65+ 51% 11% 26% 26% 58% 40% 12% 20% 20% 

Geen bioscoopbezoeker 

12-15 jaar**          

16-17 jaar**          

18-23 jaar 50% 42% 5%* 35% 5%* 30% 10%* 10%* 11%* 

24-29 jaar 48% 35% 40% 40% 28% 25% 8%* 8%* 4%* 

30-39 jaar 60% 25% 27% 27% 24% 35% 27% 24% 16% 

40-54 jaar 52% 14% 34% 28% 34% 23% 22% 25% 12% 

55-64 jaar 45% 15% 35% 28% 51% 33% 32% 21% 19% 

65+ 41% 11% 33% 32% 49% 28% 25% 13% 17% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 

** De respons van de rijen 12-15 jaar en 16-17 jaar onder geen bioscoopbezoeker waren in (bijna) alle kolommen niet representatief 
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Tabel B1.8 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma per 
opleidingsniveau (leeftijd 12+) (deel 1) 

 sport quiz en/of 
spelshow 

soaps en/of 
series 

nieuws en 
actualiteit 

politiek religie talkshow 
en/of 

discussie 

medisch 
en/of 

gezondheid 

popmuziek klassieke 
muziek 

frequente bioscoopbezoeker        

basisonderwijs 41% 24% 50% 51% 0%* 1% 13% 14% 65% 3% 

vmbo 41% 21% 47% 72% 5% 5% 28% 24% 45% 5% 

havo/vwo 32% 20% 53% 83% 13% 6% 22% 21% 41% 9% 

mbo 39% 19% 40% 87% 18% 4% 24% 16% 33% 3% 

hbo 36% 14% 20% 87% 40% 9% 29% 14% 19% 8% 

wo 34% 21% 21% 85% 44% 10% 39% 18% 11% 3% 

incidentele bioscoopbezoeker         

basisonderwijs 39% 24% 51% 52% 4% 4% 12% 10% 49% 1% 

vmbo 36% 26% 30% 78% 19% 13% 23% 29% 14% 8% 

havo/vwo 34% 23% 24% 90% 21% 3% 27% 21% 13% 8% 

mbo 40% 25% 29% 86% 25% 7% 27% 25% 23% 7% 

hbo 39% 13% 22% 87% 34% 13% 30% 21% 7% 12% 

wo 31% 9% 4% 82% 41% 11% 25% 13% 5% 10% 

Geen bioscoopbezoeker         

basisonderwijs 44% 35% 33% 78% 16% 13% 20% 25% 12% 10% 

vmbo 41% 44% 34% 86% 27% 14% 27% 33% 13% 11% 

havo/vwo 43% 15% 24% 88% 35% 10% 22% 17% 10% 24% 

mbo 51% 32% 27% 89% 34% 16% 28% 29% 8% 16% 

hbo 46% 23% 21% 92% 39% 17% 29% 26% 8% 19% 

wo 37% 22% 14% 89% 50% 11% 29% 19% 8% 16% 

* let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief. 

 

  



111 

 

Vervolg Tabel B1.8 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ kijken naar een bepaalde televisieprogramma per 
opleidingsniveau (leeftijd 12+) (deel 2) 

 kunst 
en/of 

cultuur 

films en/of 
docu’s 

reality huis, tuin 
en/of vrije 

tijd 

misdaad natuur 
en 

milieu 

cabaret 
en/of 
satire 

verkeer 
en/of 

vervoer 

technologie 
en/of 

wetenschap 

overige 

frequente bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 1% 74% 20% 12% 24% 20% 17% 6% 15% 22% 

vmbo 10% 70% 31% 24% 32% 17% 22% 23% 18% 10% 

havo/vwo 10% 64% 15% 13% 33% 22% 35% 9% 29% 19% 

mbo 13% 76% 23% 29% 24% 26% 36% 22% 29% 21% 

hbo 25% 75% 15% 22% 26% 23% 34% 16% 24% 17% 

wo 28% 74% 16% 21% 19% 27% 29% 6% 33% 3% 

incidentele bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 4% 61% 20% 11% 24% 16% 25% 9% 13% 27% 

vmbo 11% 58% 20% 34% 37% 34% 31% 21% 10% 16% 

havo/vwo 13% 57% 13% 18% 19% 19% 37% 11% 23% 11% 

mbo 12% 64% 18% 37% 30% 29% 27% 22% 19% 19% 

hbo 24% 60% 14% 30% 23% 30% 31% 17% 26% 16% 

wo 18% 60% 11% 16% 13% 25% 23% 3% 26% 10% 

Geen bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 8% 35% 18% 22% 29% 31% 14% 23% 6% 15% 

vmbo 12% 48% 17% 37% 33% 44% 26% 25% 11% 15% 

havo/vwo 28% 55% 5% 21% 29% 45% 43% 28% 31% 23% 

mbo 13% 51% 20% 35% 33% 39% 33% 30% 28% 16% 

hbo 21% 45% 12% 30% 22% 37% 34% 23% 24% 14% 

wo 21% 68% 11% 18% 18% 37% 29% 8% 42% 11% 
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Bijlage IV.2 –  Internetgebruik 

Tabel B2.1 Gemiddeld aantal uren per week op internet per doelgroep in absolute uren (leeftijd 12+) 
 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 

(12-17 
jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen (55 
jaar en ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 3,7u 4,8u 2,6u 6,9u 4,1u 2,6u 1,2u 

incidentele bioscoopbezoeker 2,5u 3,0u 2,0u 6,8u 2,9u 1,9u 1,5u 

geen bioscoopbezoeker 1,5u 1,8u 1,2u 8,3u 2,4u 1,7u 1,1u 

 

 
Tabel B2.2 Gemiddeld aantal uren per week op internet per doelgroep  in absolute uren (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo) 

frequente bioscoopbezoeker 6,2u 3,9u 3,1u 

incidentele bioscoopbezoeker 5,0u 2,5u 1,9u 

geen bioscoopbezoeker 1,7u 1,5u 1,9u 

 

 
Tabel B2.3 Aandeel bepaalde internetactiviteiten binnen het totale internetgebruik  

voor mannen en vrouwen (leeftijd 12+) 
 e-mailen chatten spelletjes/ 

games 
uitzendingen 

kijken/ 
video's 

streamen 

nieuws- en 
krantensites 
raadplegen 

Internet 
bankieren 

en/of 
online 

shoppen 

gericht 
overige 

informatie 
zoeken 

zomaar 
wat 

surfen 

frequente bioscoopbezoeker       

man 11% 29% 25% 2% 3% 2% 11% 17% 

vrouw 18% 43% 9% 4% 1% 3% 13% 8% 

incidentele bioscoopbezoeker     

man 14% 20% 20% 1% 4% 6% 21% 14% 

vrouw 20% 33% 8% 4% 1% 4% 17% 12% 

Geen bioscoopbezoeker     

man 23% 18% 8% 2% 5% 7% 21% 15% 

vrouw 18% 22% 20% 8% 6% 5% 11% 8% 
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Tabel B2.4 Aandeel bepaalde internetactiviteiten binnen het totale internetgebruik per leeftijdscategorie  
(leeftijd 12+) 

 e-mailen chatten spelletjes/ 
games 

uitzending 
kijken/ 
video's 

streamen 

nieuws- en 
krantensites 
raadplegen 

Internet 
bankieren en/of 
online shoppen 

gericht 
overige 

informatie 
zoeken 

zomaar 
wat 

surfen 

Frequente bioscoopbezoeker       

12-15 jaar 2% 65% 26% 1% 0% 0% 2% 3% 

16-17 jaar 2% 69% 8% 0% 0% 0% 2% 18% 

18-23 jaar 9% 38% 26% 0% 1% 2% 7% 17% 

24-29 jaar 17% 21% 12% 3% 6% 6% 20% 16% 

30-39 jaar 24% 8% 13% 7% 3% 2% 22% 20% 

40-54 jaar 25% 4% 21% 9% 4% 7% 23% 8% 

55-64 jaar 37% 2% 10% 0% 3% 7% 26% 15% 

65+ 50% 0% 0% 11% 0% 8% 31% 0% 

Incidentele bioscoopbezoeker       

12-15 jaar 1% 59% 34% 0% 0% 0% 2% 4% 

16-17 jaar 2% 63% 14% 1% 1% 0% 16% 2% 

18-23 jaar 10% 47% 6% 1% 1% 3% 14% 19% 

24-29 jaar 15% 9% 15% 3% 2% 6% 29% 20% 

30-39 jaar 16% 14% 14% 1% 3% 4% 27% 21% 

40-54 jaar 29% 2% 7% 5% 6% 8% 26% 17% 

55-64 jaar 26% 12% 15% 6% 3% 13% 21% 5% 

65+ 41% 1% 8% 0% 2% 14% 27% 6% 

Geen bioscoopbezoeker       

12-15 jaar 1% 69% 16% 3% 0% 0% 2% 5% 

16-17 jaar 1% 71% 24% 0% 1% 0% 1% 2% 

18-23 jaar 13% 51% 2% 0% 0% 1% 8% 24% 

24-29 jaar 29% 14% 11% 0% 5% 7% 20% 13% 

30-39 jaar 24% 10% 7% 2% 6% 11% 19% 20% 

40-54 jaar 34% 10% 7% 2% 2% 5% 26% 13% 

55-64 jaar 18% 13% 22% 1% 9% 7% 20% 10% 

65+ 20% 2% 6% 21% 11% 9% 13% 14% 
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Tabel B2.5 Aandeel bepaalde internetactiviteiten binnen het totale internetgebruik per opleidingsniveau 
(leeftijd 12+) 

 e-mailen chatten spelletjes/ 
games 

uitzendingen 
kijken/ 
video's 

streamen 

nieuws- en 
krantensites 
raadplegen 

Internet-
bankieren 

en/of online 
shoppen 

gericht 
overige 

informatie 
zoeken 

zomaar 
wat 

surfen 

frequente bioscoopbezoeker       

basisonderwijs 2% 65% 25% 1% 0% 1% 3% 4% 

vmbo 8% 39% 15% 9% 1% 1% 7% 19% 

havo/vwo 15% 32% 14% 1% 3% 3% 11% 21% 

mbo 17% 26% 12% 0% 3% 4% 19% 18% 

hbo 21% 8% 33% 1% 2% 4% 20% 11% 

wo 31% 10% 16% 3% 5% 6% 22% 7% 
basisonderwijs 1% 61% 28% 0% 0% 0% 5% 5% 

vmbo 10% 24% 19% 4% 2% 4% 18% 17% 

havo/vwo 30% 30% 6% 0% 3% 5% 13% 13% 

mbo 18% 17% 11% 2% 4% 7% 23% 18% 

hbo 30% 3% 7% 3% 4% 6% 32% 14% 

wo 33% 9% 8% 0% 5% 11% 27% 8% 

geen bioscoopbezoeker       

basisonderwijs 35% 30% 8% 7% 3% 0% 5% 10% 

vmbo 12% 27% 14% 2% 7% 7% 16% 11% 

havo/vwo 22% 30% 8% 5% 3% 4% 24% 5% 

mbo 16% 7% 22% 8% 3% 5% 20% 17% 

hbo 31% 14% 6% 2% 8% 8% 17% 16% 

wo 21% 4% 5% 0% 8% 22% 34% 6% 
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Bijlage IV.3 –  Radiogebruik 

 
Tabel B3.1 Radio luisteren per type bioscoopbezoeker voor mannen en vrouwen en per leeftijdscategorie  

in uren (leeftijd 12+) 
 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 

(12-17 
jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen 
(55 jaar en 

ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 0,2u 0,2u 0,1u 0,2u 0,1u 0,2u 0,6u 

incidentele bioscoopbezoeker 0,3u 0,3u 0,3u 0,2u 0,2u 0,2u 0,6u 

geen bioscoopbezoeker 0,6u 0,7u 0,6u 0,2u 0,3u 0,3u 0,8u 

 
Tabel B3.2 Radio luisteren per opleidingsniveau in uren (leeftijd 12+) 

 Basisonderwijs Laagopgeleiden 
(vmbo) 

Hoogopgeleiden 
(havo/vwo 

frequente bioscoopbezoeker 0,3u 0,2u 0,1u 

incidentele bioscoopbezoeker 0,3u 0,4u 0,2u 

geen bioscoopbezoeker 1,1u 0,6u 0,3u 

 
Tabel B3.3 Aandeel bepaalde radiozenders binnen het totaal naar radio luisteren voor mannen en vrouwen  

(leeftijd 12+) 
  Radio 1, Radio 

2, 3FM, Radio 
4, Radio 5, de 
Concertzender 

FunX Radio 538, 
Sky Radio 
101 FM, 

Yorin FM, 
Radio 

Noordzee 

lokale of 
regionale 
zenders 

overige 
zenders 

frequente bioscoopbezoeker man 20% 1% 9% 16% 51% 

 vrouw 40% 15% 6% 28% 10% 

incidentele bioscoopbezoeker man 19% 0% 11% 21% 32% 

 vrouw 31% 7% 7% 24% 24% 

Geen bioscoopbezoeker man 22% 1% 17% 23% 31% 

 vrouw 27% 2% 17% 15% 33% 
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Tabel B3.4 Aandeel bepaalde radiozenders binnen het totaal radio luisteren per leeftijdscategorie  
(leeftijd 12+) 

  Radio 1, Radio 
2, 3FM, Radio 
4, Radio 5, de 
Concertzender 

FunX Radio 538, 
Sky Radio 
101 FM, 

Yorin FM, 
Radio 

Noordzee 

lokale of 
regionale 
zenders 

overige 
zenders 

frequente bioscoopbezoeker 12-15 jaar 3% 5% 0% 52% 41% 

 16-17 jaar 10% 0% 56% 13% 14% 

 18-23 jaar 3% 12% 1% 44% 29% 

 24-29 jaar 0% 56% 6% 34% 0% 

 30-39 jaar 13% 1% 3% 2% 81% 

 40-54 jaar 36% 7% 13% 44% 0% 

 55-64 jaar 79% 0% 7% 14% 0% 

 65+ 100% 0% 0% 0% 0% 

incidentele bioscoopbezoeker 12-15 jaar 16% 14% 0% 38% 26% 

 16-17 jaar 23% 0% 0% 57% 4% 

 18-23 jaar 0% 24% 11% 40% 17% 

 24-29 jaar 24% 0% 3% 24% 42% 

 30-39 jaar 25% 1% 7% 28% 29% 

 40-54 jaar 21% 1% 5% 25% 36% 

 55-64 jaar 22% 3% 22% 15% 24% 

 65+ 61% 3% 8% 8% 11% 

Geen bioscoopbezoeker 12-15 jaar 0% 0% 0% 73% 27% 

 16-17 jaar 0% 0% 0% 29% 71% 

 18-23 jaar 7% 16% 6% 15% 52% 

 24-29 jaar 0% 0% 0% 0% 100% 

 30-39 jaar 0% 0% 0% 52% 40% 

 40-54 jaar 13% 1% 25% 30% 28% 

 55-64 jaar 25% 0% 18% 35% 13% 

 65+ 30% 1% 16% 11% 36% 
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Tabel B3.5 Aandeel bepaalde radiozenders binnen totaal naar radio luisteren per opleiding (leeftijd 12+) 
  Radio 1, Radio 

2, 3FM, Radio 
4, Radio 5, de 
Concertzender 

FunX Radio 538, 
Sky Radio 
101 FM, 

Yorin FM, 
Radio 

Noordzee 

lokale of 
regionale 
zenders 

overige 
zenders 

frequente 
bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 4% 20% 0% 31% 38% 

 vmbo 19% 3% 28% 27% 23% 

 havo/vwo 52% 7% 1% 29% 7% 

 mbo 22% 0% 0% 10% 68% 

 hbo 58% 3% 19% 17% 0% 

 wo 50% 18% 0% 16% 11% 

incidentele 
bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 16% 17% 9% 31% 24% 

 vmbo 16% 4% 11% 18% 38% 

 havo/vwo 34% 4% 12% 13% 34% 

 mbo 22% 1% 6% 32% 25% 

 hbo 43% 2% 12% 15% 17% 

 wo 56% 0% 4% 18% 17% 

Geen 
bioscoopbezoeker 

basisonderwijs 12% 4% 23% 13% 48% 

 vmbo 28% 1% 10% 26% 27% 

 havo/vwo 31% 0% 25% 44% 0% 

 mbo 19% 0% 16% 22% 31% 

 hbo 32% 0% 33% 6% 20% 

 wo 49% 0% 3% 3% 45% 

 

 
Tabel B3.6 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ luisteren naar een bepaalde radioprogramma’s voor 

mannen en vrouwen (leeftijd 12+) 

  nieuws Achtergrond-
nieuws 

sport popmuziek regio overig 

frequente bioscoopbezoeker man 65% 33% 18% 68% 9% 11% 

 vrouw 62% 30% 7% 66% 12% 9% 

        

incidentele bioscoopbezoeker man 68% 40% 15% 65% 14% 11% 

 vrouw 61% 32% 6% 57% 14% 11% 

        

Geen bioscoopbezoeker man 75% 46% 26% 56% 28% 16% 

 vrouw 67% 39% 10% 50% 36% 19% 

 
  



118 

 

Tabel B3.7 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ luisteren naar een bepaalde radioprogramma  
per leeftijdscategorie (leeftijd 12+) 

  Nieuws Achtergrond-
nieuws 

sport popmuziek Regio overig 

frequente bioscoopbezoeker 12-15 jaar 20% 7%* 13% 66% 0%* 5%* 

 16-17 jaar 31% 16%* 19% 69% 8% 4%* 

 18-23 jaar 54% 22% 8% 72% 5% 11% 

 24-29 jaar 72% 35% 14% 81% 9% 9% 

 30-39 jaar 75% 32% 5% 72% 9% 10% 

 40-54 jaar 77% 42% 17% 61% 14% 12% 

 55-64 jaar 88% 56% 12%* 46% 32% 13%* 

 65+ 72% 50% 17%* 21%* 26% 18%* 

incidentele bioscoopbezoeker 12-15 jaar 21% 6%* 13% 62% 2%* 7%* 

 16-17 jaar 37% 17%* 26% 63% 0%* 6%* 

 18-23 jaar 63% 25% 17% 79% 4%* 16% 

 24-29 jaar 70% 39% 15% 71% 8% 16% 

 30-39 jaar 67% 32% 9% 71% 11% 9% 

 40-54 jaar 69% 40% 7% 58% 16% 12% 

 55-64 jaar 69% 48% 12% 48% 27% 13% 

 65+ 69% 42% 8% 30% 25% 11% 

Geen bioscoopbezoeker 12-15 jaar 50% 20%* 11%* 73% 0%* 10%* 

 16-17 jaar 43%* 29%* 43%* 71% 0%* 0%* 

 18-23 jaar 44% 13%* 0%* 67% 7%* 21%* 

 24-29 jaar 67% 20%* 5%* 75% 14%* 4%* 

 30-39 jaar 67% 29% 13% 78% 8% 16% 

 40-54 jaar 72% 44% 17% 63% 25% 18% 

 55-64 jaar 76% 49% 23% 47% 44% 22% 

 65+ 74% 48% 20% 38% 43% 17% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
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Tabel B3.8 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ luisteren naar een bepaalde radioprogramma per 
opleidingsniveau (leeftijd 12+) 

  Nieuws Achtergrond-
nieuws 

sport popmuziek Regio overig 

frequente bioscoopbezoeker basisonderwijs 25% 7%* 9% 70% 4% 7% 

 vmbo 60% 29% 16% 76% 13% 7% 

 havo/vwo 64% 25% 8% 71% 11% 12% 

 mbo 78% 38% 14% 76% 10% 14% 

 hbo 66% 39% 13% 53% 12% 10% 

 wo 75% 38% 5%* 60% 5% 8%* 

incidentele bioscoopbezoeker basisonderwijs 32% 13% 16% 69% 6%* 6%* 

 vmbo 71% 38% 11% 64% 21% 14% 

 havo/vwo 58% 27% 7% 68% 0%* 13% 

 mbo 71% 34% 11% 66% 19% 14% 

 hbo 63% 40% 8% 53% 14% 11% 

 wo 69% 48% 7%* 50% 5%* 4%* 

Geen bioscoopbezoeker basisonderwijs 64% 35% 21% 50% 41% 18% 

 vmbo 72% 46% 19% 55% 38% 19% 

 havo/vwo 67% 30% 13% 59% 25% 18% 

 mbo 69% 37% 20% 56% 35% 23% 

 hbo 78% 50% 16% 48% 16% 11% 

 wo 79% 55% 17% 52% 7%* 7%* 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
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Bijlage IV.4 –  Gebruik van gedrukte media 

 
Tabel B4.1 Gemiddeld aantal uren per week kranten lezen voor mannen en vrouwen en per leeftijdscategorie 

in uren (leeftijd 12+) 
 Gemiddeld mannen vrouwen jongeren 

(12-17 
jaar) 

Jongvolwassenen 
(18-29 jaar) 

Volwassenen 
(30-54 jaar) 

Ouderen 
(55 jaar en 

ouder) 

frequente bioscoopbezoeker 0,8u 0,8u 0,9u 0,2u 0,3u 1,0u 4,0u 

incidentele bioscoopbezoeker 1,3u 1,4u 1,2u 0,2u 0,4u 1,1u 3,2u 

geen bioscoopbezoeker 2,1u 2,3u 2,0u 0,2u 0,3u 1,0u 3,0u 

 
Tabel B4.2 Gemiddeld aantal uren per week kranten lezen per opleidingsniveau in uren  

(leeftijd 12+) 
 Basisonderwijs Laagopgeleiden 

(vmbo, mbo) 
Hoogopgeleiden 

(havo/vwo 

frequente bioscoopbezoeker 0,1u 0,5u 1,3u 

incidentele bioscoopbezoeker 0,3u 1,2u 1,7u 

geen bioscoopbezoeker 1,9u 1,9u 2,7u 

 
Tabel B4.3 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde kranten lezen per geslacht (leeftijd 12+) 

  Volkskrant AD Telegraaf METRO SPITS Regionale 
dagbladen 

Geen 
dagblad 

frequente bioscoopbezoeker man 19% 18% 29% 31% 28% 41% 13% 

 vrouw 24% 15% 26% 26% 27% 43% 10% 

         

incidentele bioscoopbezoeker man 17% 18% 29% 25% 24% 47% 9% 

 vrouw 19% 12% 24% 22% 22% 51% 12% 

         

Geen bioscoopbezoeker man 9% 11% 33% 14% 14% 53% 13% 

 vrouw 5% 11% 23% 11% 13% 53% 18% 
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Tabel B4.4 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde krant lezen per leeftijdscategorie  
(leeftijd 12+) 

  Volkskrant AD Telegraaf METRO SPITS Regionale 
dagbladen 

Geen 
dagblad 

frequente bioscoopbezoeker 12-15 jaar 17% 11% 22% 15% 15% 28% 30% 

 16-17 jaar 16% 16% 39% 32% 23% 42% 19% 

 18-23 jaar 17% 23% 25% 49% 48% 46% 6% 

 24-29 jaar 18% 19% 20% 40% 37% 41% 8% 

 30-39 jaar 21% 11% 30% 15% 17% 35% 17% 

 40-54 jaar 30% 15% 31% 24% 22% 49% 8% 

 55-64 jaar 38% 4%* 35% 19% 15% 58% 4% 

 65+ 6%* 28% 26% 16%* 16%* 28% 0%* 

incidentele bioscoopbezoeker 12-15 jaar 16% 10% 17% 11% 8% 34% 30% 

 16-17 jaar 13% 4%* 22% 17%* 22% 65% 9%* 

 18-23 jaar 9% 21% 37% 51% 55% 30% 4%* 

 24-29 jaar 17% 14% 22% 43% 32% 48% 8% 

 30-39 jaar 16% 12% 24% 20% 21% 46% 15% 

 40-54 jaar 21% 20% 27% 22% 22% 56% 8% 

 55-64 jaar 18% 15% 30% 20% 22% 59% 4%* 

 65+ 24% 8% 34% 12% 15% 46% 8% 

Geen bioscoopbezoeker 12-15 jaar 0%* 20%* 7%* 13%* 13%* 19%* 50% 

 16-17 jaar 0%* 13%* 0%* 13%* 13%* 25%* 63% 

 18-23 jaar 10% 19% 45% 38% 38% 33% 14%* 

 24-29 jaar 7% 15% 37% 11%* 22% 41% 25% 

 30-39 jaar 14% 6% 33% 18% 19% 41% 23% 

 40-54 jaar 7% 11% 31% 13% 14% 51% 13% 

 55-64 jaar 9% 15% 29% 12% 13% 58% 11% 

 65+ 4% 8% 24% 9% 10% 61% 13% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
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Tabel B4.5 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde krant lezen per opleidingsniveau  
(leeftijd 12+) 

  Volkskrant AD Telegraaf METRO SPITS Reg. 
dagblad 

Geen 
dagblad 

frequente bioscoopbezoeker basisonderwijs 14% 11% 24% 18% 15% 35% 27% 

 vmbo 7% 16% 38% 27% 26% 42% 15% 

 havo/vwo ** 22% 32% 48% 51% 47% 5%* 

 mbo 10% 24% 31% 30% 26% 45% 12% 

 hbo 40% 13% 20% 27% 27% 44% 7% 

 wo 43% 5%* 18% 19% 16% 29% 7%* 

incidentele bioscoopbezoeker basisonderwijs 15% 7% 21% 13% 10% 36% 28% 

 vmbo 8% 16% 35% 26% 28% 54% 10% 

 havo/vwo 17% 14% 17% 38% 40% 37% 11% 

 mbo 10% 17% 33% 17% 20% 58% 9% 

 hbo 24% 16% 25% 24% 21% 53% 8% 

 wo 44% 13% 14% 29% 25% 35% 6% 

Geen bioscoopbezoeker basisonderwijs 3%* 14% 15% 6% 9% 41% 28% 

 vmbo 3% 9% 29% 10% 9% 53% 18% 

 havo/vwo 11% 14% 36% 14% 20% 43% 13% 

 mbo 7% 15% 36% 20% 21% 63% 6% 

 hbo 11% 10% 26% 16% 17% 55% 12% 

 wo 34% 3%* 18% 11%* 13% 53% 11%* 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
** Percentage ontbreekt in gegevens. 

 
Tabel B4.6 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde tijdschrift lezen per geslacht (leeftijd 12+) 

  Vrouwen-
blad 

Familie
-blad 

Jeugd-
blad 

Opinie-
blad 

RTV 
blad 

hobby- 
en/of 

sportblad 

overige 
bladen 

frequente bioscoopbezoeker man 10% 26% 21% 18% 57% 37% 24% 

 vrouw 48% 10% 23% 17% 64% 20% 28% 

incidentele bioscoopbezoeker man 15% 15% 13% 21% 58% 37% 34% 

 vrouw 46% 11% 17% 13% 65% 21% 33% 

Geen bioscoopbezoeker man 15% 15% 6% 13% 55% 24% 27% 

 vrouw 52% 10% 7% 9% 61% 15% 29% 
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Tabel B4.7 Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde tijdschrift lezen per leeftijdscategorie  
(leeftijd 12+) 

  Vrouwen
-blad 

Familie
-blad 

Jeugd-
blad 

Opinie-
blad 

RTV 
blad 

hobby- 
en/of 

sportblad 

overige 
bladen 

frequente bioscoopbezoeker 12-15 jaar 25% 4%* 65% 0%* 57% 30% 13% 

 16-17 jaar 23% 13%* 48% 0%* 58% 32% 19% 

 18-23 jaar 32% 25% 27% 17% 60% 29% 23% 

 24-29 jaar 33% 25% 13% 20% 54% 27% 17% 

 30-39 jaar 23% 21% 8% 22% 51% 21% 29% 

 40-54 jaar 33% 12% 16% 23% 74% 30% 31% 

 55-64 jaar 23% 12%* 8%* 19% 65% 46% 46% 

 65+ 26%* 17%* 6%* 39% 68% 32% 58% 

incidentele bioscoopbezoeker 12-15 jaar 16% 2%* 56% 2%* 60% 25% 14% 

 16-17 jaar 22%* 17%* 57% 4%* 70% 26% 13%* 

 18-23 jaar 46% 25% 23% 9% 58% 37% 18% 

 24-29 jaar 29% 19% 3%* 11% 41% 27% 38% 

 30-39 jaar 33% 15% 12% 21% 56% 28% 33% 

 40-54 jaar 28% 12% 11% 18% 63% 32% 38% 

 55-64 jaar 42% 12% 5% 22% 71% 26% 41% 

 65+ 35% 8%* 0%* 23% 88% 14% 40% 

Geen bioscoopbezoeker 12-15 jaar 13%* 6%* 60% 6%* 27%
* 

27%* 13% 

 16-17 jaar 13%* 0%* 25%* 0%* 50%
* 

29%* 13% 

 18-23 jaar 29% 10%* 29% 9%* 76% 19%* 19% 

 24-29 jaar 26% 11%* 7%* 4%* 25% 7%* 22% 

 30-39 jaar 25% 22% 9% 15% 46% 28% 36% 

 40-54 jaar 30% 13% 8% 11% 49% 27% 30% 

 55-64 jaar 34% 12% 3% 15% 61% 18% 28% 

 65+ 41% 11% 2% 9% 70% 13% 26% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
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Tabel B4.8  Frequentie ‘regelmatig’ tot ‘heel vaak’ een bepaalde tijdschrift lezen per opleidingsniveau  
(leeftijd 12+) 

  Vrouwen-
blad 

Familie-
blad 

Jeugd-
blad 

Opinie-
blad 

RTV 
blad 

hobby- 
en/of 

sportblad 

overige 
bladen 

frequente bioscoopbezoeker basisonderwijs 21% 6%* 56% 0%* 55% 30% 15% 

 vmbo 36% 24% 25% 3% 69% 34% 22% 

 havo/vwo 35% 14% 22% 23% 61% 24% 27% 

 mbo 31% 24% 17% 11% 62% 26% 26% 

 hbo 28% 18% 11% 27% 60% 31% 34% 

 wo 15% 16% 8% 50% 52% 24% 27% 

incidentele bioscoopbezoeker basisonderwijs 22% 5%* 47% 2% 58% 24% 16% 

 vmbo 49% 20% 16% 5% 72% 32% 27% 

 havo/vwo 23% 17% 13% 15% 59% 28% 37% 

 mbo 35% 15% 13% 11% 62% 27% 36% 

 hbo 29% 12% 7% 31% 61% 36% 40% 

 wo 12% 5% 8% 33% 54% 14% 39% 

Geen bioscoopbezoeker basisonderwijs 33% 10% 8% 3% 53% 12% 14% 

 vmbo 38% 10% 5% 5% 62% 16% 23% 

 havo/vwo 41% 16% 20% 31% 59% 31% 32% 

 mbo 38% 15% 6% 11% 52% 20% 31% 

 hbo 19% 17% 5% 19% 65% 27% 37% 

 wo 16% 8%* 8%* 37% 39% 21% 55% 

* Let op: de respons is minder dan vijf waardoor minder representatief 
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COLOFON 

Stichting Filmonderzoek heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van 
Filmdistributeurs (NVF)  
 

  
 
Stichting Filmonderzoek 
Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de 
Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie 
en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop 
weloverwogen beslissingen gebaseerd kunnen worden, en geeft daarbij desgevraagd advies. 
Filmonderzoek hoopt door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de 
filmsector te geven. Ze hoopt hiermee de filmindustrie als bedrijfstak te versterken. De medewerkers 
van de stichting doen dit onder andere door regelmatige onderzoekspresentaties op bijeenkomsten 
en vergaderingen. Filmonderzoek maakt gebruik van kennis en expertise uit de filmsector zelf. Dit 
komt doordat Filmonderzoek in direct contact staat met deze bedrijfstak. Zo bestaat het bestuur van 
de stichting uit film- en mediadeskundigen.  
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