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Media-activiteiten (naar indeling card stack ‘Media:Tijd in kaart’)

media-activiteiten Media:Tijd1-dagboek (code, activiteiten, toelichting)

luisteren

radio op moment van 
uitzending

M11 radio luisteren op het moment van uitzending via radiotoestel of ander apparaat (computer, tablet, mobiele telefoon, mp3-speler)

radio op ander moment M12 radio op een ander moment luisteren op een zelf gekozen moment radioprogramma’s of fragmenten luisteren, ook previews. Bijv. podcast, of 
uitzending gemist diensten

eigen muziek/audio M13 naar eigen muziek/audio luisteren mp3, cd’s, platen, luisterboeken of andere opnames

muziek/audio via 
internet

M14 naar muziek/audio luisteren via internet audio dat via internet/app wordt beluisterd, bijv. via Spotify, Grooveshark, YouTube, Deezer, Soundcloud

overig luisteren M15 overig luisteren via een apparaat [GEEN live optredens of concerten; zie ‘culturele activiteiten: traditionele cultuur’ (code 807) of ‘popu-
laire cultuur’ (code 808)]

kijken

televisieprogramma op 
moment van uitzending

M21 televisieprogramma kijken op het moment van uitzending uitzendingen bekijken via televisietoestellen of ander apparaat (computer, tablet, mobiel) d.m.v. live 
streams via websites en apps (zoals npo.nl of Horizon Go app)

televisieprogramma op 
een ander moment

M22 televisieprogramma op een ander moment terugkijken of 
preview van programma bekijken

op een zelf gekozen moment televisieprogramma’s, films of previews kijken. Deze kunnen zelf opgeno-
men, opgevraagd of gedownload zijn, via bijv. harddisk- of dvd-recorders, de website van een zender (zo-
als Uitzending gemist, RTL XL, kijk.nl) of via programma gemist via digitale ontvanger/decoder (settopbox)

gestreamd, gedownload 
of gekocht videoma-
teriaal

M23 films, documentaires, series, nieuws of sport kijken (die 
niet op televisie zijn/waren)

gestreamd, opgevraagd, gedownload of gekocht videomateriaal. Bijv. kijken naar videomateriaal of 
uitzendingen die niet te zien zijn op een televisiezender. Dit kan op een dvd, op aanvraag via de ditigtale 
ontvanger/decoder (settopbox), via een app in een connected/smart tv (ook via een dongle of USB-stick, 
zoals Apple tv of Google Chromecast) of via videosites zoals Netflix, Videoland of Popcorn Time

overig video(filmpjes) M24 overig video(filmpjes) kijken kijken naar video’s, videoclips of zelfgemaakte filmpjes. Bijvoorbeeld via YouTube, Vimeo, Dailymotion, 
op dvd of via een app in connected tv/smart tv (ook via een dongle of USB-stick, zoals Apple tv of Google 
Chromecast)

overig kijken (foto’s) M25 foto’s of dia’s bekijken

lezen

boek M31 boek lezen [GEEN studieboeken: zie ‘opleiding/studie/cursus/stage’ (code 701)]

tijdschrift M32 tijdschrift/magazine lezen tijdschriften/magazines (ook hun digitale versies, websites, apps)

dagblad M33 dagblad/krant lezen landelijke, regionale en gratis dagbladen (ook hun digitale versies, websites en apps)

huis-aan-huisblad, 
gemeente-/wijkkrant

M34 lokaal nieuws/lokale krant lezen huis-aan-huisbladen, gemeente- of wijkkrant

overig lezen (o.a. tele-
tekst, folders, post)

M36 teletekst lezen pagina’s met tekstinfo die je onder andere via de televisie kunt raadplegen

M37 overig lezen zoals folders, post, nieuwsbrieven
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(vervolg) Media-activiteiten (naar indeling card stack ‘Media:Tijd in kaart’)

media-activiteiten Media:Tijd1-dagboek (code, activiteiten, toelichting)

communiceren

bellen M41 bellen/videobellen telefoneren en videobellen (bijv. via Skype, FaceTime, Google, Hangouts)

berichten sturen M42 sms-en/appen/chatten tekstberichten lezen en schrijven (bijv. via sms, Whatsapp, Facebook chat)

e-mailen M43 e-mailen het lezen en schrijven van e-mails

sociale media M44 social media gebruik social media, bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn, contacten onderhouden, vrienden maken

M45 bloggen en internetfora blog onderhouden/schrijven, informatie uitwisselen en je mening geven, bijv. op nujij.nl, forum.viva.nl

overig communiceren M46 overig communiceren brief tikken

gamen

M51 online games of spelletjes spelen spelen van elektronische games of spelletjes met gebruik van een internetaansluiting [GEEN online kansspe-
len of gokspelen, zie ‘overig bezoek websites’ (code M65)]

M52 offline games of spelletjes spelen spelen van elektronische games of spelletjes zonder gebruik van een internetaansluiting [GEEN bordspellen 
of gezelschapsspellen (zie code 811)]

online informeren

M35 nieuwssites bezoeken/nieuwsapps gebruiken websites zoals nu.nl, nos.nl, dichtbij.nl [GEEN websites van dagbladen, zie ‘dagblad/krant lezen’ (code M33)]

overig internetgebruik

M62 winkelen via internet/app producten of diensten kopen, bestellen of verkopen

M63 bank-, geldzaken en verzekeringen via internet/app internetbankieren, online beleggen

M64 specifieke informatie zoeken op internet/via app op internet of via app op zoek gaan naar specifieke informatie

M65 overig bezoek websites/overige apps bezoek van overige websites/apps [NIET indien deze bezocht worden voor radio luisteren, televisie of tv-program-
ma’s kijken, tijdschriften of dagbladen lezen, nieuwssites bezoeken, winkelen, bank- en geldzaken of specifieke informatie 
zoeken: kies dan een andere omschrijving]

overig computergebruik

M72 overig computergebruik gebruik en installatie software, bijv. Word/Office, fotobewerking. [GEEN internetten/surfen (code M62 en ver-
der)] [GEEN games (codes M51 of M520]

1  Bron: NLO/NOM/SKO/BRO/SCP (Media:Tijd TBO '15) 


