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NOM Kids Monitor 2020 

 

De resultaten van de NOM Kids Monitor 2020 zijn vorige week opgeleverd. Dit multi-cliënt onderzoek is in 

het najaar van 2020 uitgevoerd door GfK, onder ruim 1000 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Stichting 

NOM is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van deze derde editie van de NOM Kids Monitor. 

Het onderzoek heeft het brede mediagedrag van kinderen in deze leeftijdsgroep in kaart gebracht. Naast  

het gebruik van internet en social media, gamen, televisie kijken, lezen van tijdschriften en boeken en 

bioscoopbezoek, zijn ook het gebruik van digitale apparaten en tal van interesses en activiteiten van 

kinderen in kaart gebracht.  

Kinderen zijn ware omnivoren te noemen als het gaat om het gebruik van verschillende media. Het 

gebruik van media blijkt relatief stabiel te zijn in vergelijking met 3 jaar geleden. Bijna alle kinderen (95%) 

kijken wel eens televisie; ze zeggen wel minder vaak naar televisie te kijken. De meeste kinderen gaan 

wel eens naar de bioscoop (83%) of lezen voor hun plezier een boek (84%) of een tijdschrift (61%). 

Opmerkelijk is de toename van kinderen die zeggen naar vlogs te kijken: 77% ( een stijging van18% in 

vergelijking met 3 jaar geleden) zegt dat vaak of af en toe te doen. Een vijfde (20%) van de kinderen leest 

wel eens een krant. Podcasts, een nieuw medium, worden door 19% van de kinderen beluisterd. 

Naast veelvuldig mediagebuik blijven kinderen vooral veel buiten en binnen spelen (98% resp. 93%). Ook 

gezelschapsspelletjes en puzzelen blijven enorm populair, 95% van kinderen doet dat vaak of af en toe. 

Van alle apparaten en devices wordt televisie nog steeds het meest gebruikt (95%). Tablet en 

smartphone staan op de tweede plaats (beide 85%), waarbij tablet meer door iets jongere kinderen wordt 

gebruikt en smartphone meer door iets oudere kinderen. Op televisie kijken ze vooral naar Netflix (68%) 

en uitgesteld naar TV-programma’s (60%). Op smartphone kijkt men filmpjes of maakt men zelf filmpjes 

en foto’s. De pc/laptop wordt nog steeds het meest gebruikt voor school.  

Voor het eerst is er gevraagd naar het gebruik van spraakgestuurde assistent: 27% van kinderen heeft 

het apparaat thuis en gebruikt het zelf ook.  



 

Bij social media is TikTok met stip op nummer 1 gekomen met 49% bereik onder 6 – 12 jarigen. Alle 

andere social media zijn gegroeid, behalve Facebook die gelijk wordt gebruikt als 3 jaar geleden (20%). 

Alle social media – behalve Facebook en Twitter – worden meer door meisjes dan door jongens gebruikt.  

Een meerderheid van kinderen (79%) zegt thuis afspraken te hebben over het gebruik van online 

activiteiten. Vooral afspraken over het kijken naar filmpjes en spelen van games worden thuis gemaakt. 

De resultaten zijn beschikbaar voor de afnemers van het onderzoek. Het is mogelijk om de rapportage in 

de vorm van een PowerPoint te bestellen bij NOM. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Irena Petric, directeur NOM.  

Telefoonnummer: 020 – 820 44 34.  

E-mail: i.petric@nommedia.nl 
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