Hoofdstuk 1 - Oefening 12 - Enquête

De media-enquête
1

Welke media heeft u in huis?
radio
televisie
cd-speler
dvd-speler
computer met internet
krant
tijdschrift
mobiele telefoon
smartphone
tablet

2

Hoe lang kijkt u naar de tv per dag?

________

uur

3

Hoe lang kijkt u naar een dvd per dag?

________

uur

4

Hoe lang luistert u naar de radio per dag?

________

minuten/uur

5

Hoe lang luister u naar een cd/mp3 per dag?

________

minuten/uur

6

Hoe vaak leest u folders en gratis reclame per week?

________

minuten/uur

7

Hoe vaak leest u een boek of tijdschrift per week?

________

keer

8 Hoe vaak gebruikt u uw mobieltje per dag?

________

keer

Hoeveel belminuten gebruikt u per maand?

________

9

10 Hoeveel sms- of whatsapp-berichten verstuurt u

per week?

________

11 Heeft u een internetverbinding?

________

12 Hoe lang internet u op een dag/per week/per maand?

________
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minuten/uur

13 Hoe vaak maakt u thuis gebruik van onderstaande informatietoepassingen

op uw computer?
minder

meerdere

dan 1x per ca. 1x per
nooit

maand

maand

ca. 1x per

keren per

week

week

ca. 1x per meermaals
dag

per dag

Nieuwswebsites
(bijv. nu.nl of nrc.nl)

Weerbericht
(bijv. buienradar.nl)

Verkeersinformatie
(bijv. anwb.nl)

Zoekmachines
(bijv. Google)

Route/reisplanner
(bijv. 929ov.nl)

Geografisch
kaartmateriaal
(bijv. Google Maps)

Encyclopedieën
(bijv. Wikipedia)

Discussiegroepen
(bijv. voor uw hobby)

De volgende vragen gaan specifiek over (online)nieuws.
14 Welke bronnen gebruikt u voor het nieuws? Er zijn meerdere antwoorden

mogelijk.
radio
televisie
krant of tijdschrift (abonnement)
krant of tijdschrift (losse nummers via kiosk/supermarkt)
gratis krant (Spits, Metro, etc.)
internet (gratis)
internet (abonnement)
Ik volg geen nieuws (geen van bovenstaande antwoorden is op mij van
toepassing)
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15 Hoe vaak maakt u op uw computer thuis gebruik van films en muziek?
minder

meerdere

dan 1x per ca. 1x per
nooit

maand

maand

ca. 1x per

keren per

week

week

Bekijken van korte
beeldfragmenten
(bijv. YouTube)

Bekijken van
gemiste televisieuitzendingen
(Uitzendinggemist.nl)

Bekijken van rechtstreekse televisieuitzendingen
(bijv. liveconcertregistraties, Eredivisie
Live)

downloaden van
films of series
downloaden van
muziek
beluisteren van
rechtstreekse radiouitzendingen
(bijv. Nederland.fm)

downloaden en/of
bekijken van
afbeeldingen
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ca. 1x per meermaals
dag

per dag

16 Hoe vaak maakt u op uw computer thuis gebruik van bankieren en kopen/

verkopen?
minder

meerdere

dan 1x per ca. 1x per
nooit

maand

maand

ca. 1x per

keren per

week

week

kopen van producten of diensten via
webwinkels
kopen/verkopen
van producten via
koop- en verkoopsites
(bijv. Marktplaats)

internetbankieren
boeken van vliegtickets
reserveren van
toegangkaarten
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ca. 1x per meermaals
dag

per dag

