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VOORWOORD

Het is mij een waar genoegen om u kennis te laten maken met het door SOAP! gemaakte rapport naar  
de kwaliteit van ondertiteling van televisieprogramma’s in Nederland. 

Kijken naar televisieprogramma’s is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Helaas 
is het kijken naar en kunnen volgen van Nederlandstalige programma’s voor de 1,6 miljoen doven en 
slechthorenden in ons land niet vanzelfsprekend. Terwijl ook wij, als doven en slechthorenden, het recht 
hebben op informatie en amusement. Net als al die andere Nederlanders willen wij naar de Olympische 
Spelen kijken en op de hoogte worden gesteld van alles wat er gebeurt en willen wij weten welke 
meningen de politieke partijen verkondigen tijdens het verkiezingsdebat, zodat wij als volwaardig lid van 
de samenleving kunnen mee lachen, mee praten, stemmen, etc. 

SOAP! heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de verplichting van ondertiteling vanuit de 
overheid. Dit heeft geresulteerd in het Mediabesluit waarin is vastgelegd dat de Publieke Omroepen  
95% en de Commerciële Omroepen 50% van hun Nederlandstalige programma’s moeten ondertitelen.  
Nu dit resultaat bereikt is, wil SOAP! zich inzetten voor de noodzakelijke verbeteringsslag ten aanzien  
van de kwaliteit van de ondertiteling.

Dit kwaliteitsrapport is het resultaat van de uitkomsten uit twee, onder onze achterban, verspreidde 
enquêtes. Het rapport staat vol verbeterpunten en adviezen, die wij graag met de diverse aanbieders van 
ondertiteling bespreken. Allemaal uiteraard met als doel om de kwaliteit van ondertiteling te verbeteren. 
Wij hopen dat dit rapport motiveert om veranderingen door te voeren op zo’n manier dat de dove en 
slechthorende kijkers bij een volgend kwaliteitsonderzoek de ondertiteling in Nederland een rapportcijfer 
acht kunnen geven.

Graag wil ik in dit voorwoord de projectleider (Inge Doorn) en de vrijwilligers van het SOAP! kwaliteits-
panel (Gerda Rademaker-Kalis, Gert van de Kemp, Evert Boerma, Anne Lijzenga, Aart en Magda Wagenaar, 
Henk Gunther, Sophie Pluijm-Bloembergen, Ruud Fraanje, Kitty de Ruijter en Dirry de Boer) bedanken voor 
hun inzet en voor dit zeer interessante rapport.
Namens alle organisaties die betrokken zijn bij SOAP! wens ik u veel leesplezier. 

Houten, 14 september 2012

Marcel Bobeldijk
Voorzitter SOAP!

 



4 5

 INHOUD

 VOORWOORD 

1 INLEIDING 6
1.1 Organisatie van het onderzoek 6
1.2 Opbouw van het rapport 7
1.3 Beperkende factoren 7

2 SAMENVATTING 8
 De respondenten 8
 Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor ondertiteling? 8
 Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld? 10 

Aanbevelingen 10

3 ACHTERGRONDINFORMATIE RESPONDENTEN  11
3.1 Inleiding 11
3.2 Leeftijd 11
3.3 Gehoorbeperking 11
3.4 Gebruik hoorhulpmiddelen 12
3.5 Beheersing van de Nederlandse taal 12
3.6 Wijze van ontvangst  12
3.7 Televisieabonnement 13
3.8 Conclusies 14

4 KIJKGEDRAG VAN RESPONDENTEN 16
4.1 Inleiding 16
4.2 Hoeveel uur per week wordt Nederlandstalige TV bekeken? 16
4.3 Gebruik van ondertiteling 16
4.4 Wat is het doel van ondertiteling? 17
4.5 Wat doet u wanneer een programma niet ondertiteld is? 17
4.6 Welke programma’s worden bekeken? 18
4.7 Hoe weet men welk programma ondertiteld is? 18
4.8 Conclusies 19

5 KWALITEITSEISEN 20
5.1 Inleiding 20
5.2 Gelijktijdigheid 20
5.3 Letterlijkheid 21
5.4 Essentie  23
5.5.  Herkomst / wie zegt wat 25
5.6 Sfeeraanduiding 26
5.7 Spelling 27
5.8 Weergave  28
5.9 Programma (makers) 30
5.10 Volgorde van belangrijkheid 31
5.11 Conclusies 32
5.12 Kwaliteitseisen 33

6  BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN ONDERTITELING                  34
6.1 Inleiding 34
6.2 Ondertitelvormen  34
6.3 Stellingen 35
6.4 Beoordeling 37
6.5 Semi-live ondertiteling 38
6.6 Geen ondertiteling 38
6.7 Conclusies  39

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 40 
De respondenten 40

 Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor ondertiteling? 40
 Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld? 41
 Aanbevelingen 41

 BIJLAGE 1 44
 ENQUETE: Beoordeling ondertiteling programma’s 44
 
 BIJLAGE 2 45
 ENQUETE: Wat vindt u van de kwaliteit van ondertiteling? 45

 BIJLAGE 3 48
 Hoe is de ondertitelingverplichting in Nederland en in de ons omringende EU-lidstaten geregeld? 48



6 7

1 INLEIDING

Televisieprogramma’s vormen een belangrijke bron van informatie en amusement. Over televisieprogramma’s 
wordt veel gepraat en iedereen wil erover mee kunnen praten. Geïnformeerd worden, vermaakt worden en mee 
kunnen praten is echter alleen mogelijk als je het programma begrijpt. Voor 1,6 miljoen slechthorende en dove 
kijkers is dat bij Nederlandstalige programma’s moeilijk tot onmogelijk. Om deze programma’s toch te kunnen 
volgen zijn zij afhankelijk van de beschikbaarheid van teletekst ondertiteling.
Overigens maakt om uiteenlopende redenen een nog veel grotere groep mensen gebruik van ondertiteling.  
Uit onderzoek van de NPO in 2012 is gebleken dat ruim 5,4 miljoen personen voor het volgen van Nederlands-
talige programma´s ondertiteling gebruiken.

Als gevolg van een wettelijke verplichting dienen steeds meer programma’s te worden ondertiteld. Voor de 
Publieke Omroep houdt dit in dat zij 95% van alle Nederlandstalige programma’s moet ondertitelen. Voor 
de commerciële omroepen geldt een verplichting van 50%. Hierdoor zien we een grote stijging van het 
aantal ondertitelde programma’s, maar tegelijkertijd vergroot deze verplichting de druk op de kwaliteit van 
ondertiteling.
 
Hoewel Nederland bijna voorop loopt in Europa als het gaat om het percentage ondertitelde programma’s, 
wordt ons land door veel dove en slechthorende kijkers niet ervaren als een ‘goed ondertitelland’. Enerzijds 
komt dit doordat nog lang niet alle programma’s voorzien zijn van ondertiteling, anderzijds is er een groot 
verschil in de kwaliteit van de ondertiteling van de verschillende programma’s. Vooral voor de Publieke 
Oomroep geldt dat zij nu geen keuze meer kan maken voor het soort programma dat zij wil ondertitelen:  
zij moet immers nagenoeg alle programma’s van ondertiteling voorzien, dus ook de moeilijk te ondertitelen 
live-programma’s. 

SOAP! juicht de verplichting van 95% ondertiteling toe, maar vindt wel dat de kwaliteit van de ondertiteling 
zo moet zijn dat een programma voor haar doelgroep nog goed te volgen is. Wat zijn de belangrijkste 
kwaliteitseisen? En hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld? 

SOAP! heeft een aantal kwaliteitsaspecten onderzocht, zodat duidelijk wordt welke aspecten voor dove 
en slechthorende kijkers zwaar wegen. Het gaat daarbij onder andere om de presentatievorm, timing en 
inhoud van de ondertiteling. Daarnaast geeft dit rapport antwoord op de vraag op welke manier doven en 
slechthorenden ondertiteling gebruiken en waarderen. 

1.1 Organisatie van het onderzoek

Om meer zicht te krijgen op de beleving van de kwaliteit van ondertiteling heeft SOAP! een kwaliteitspanel 
opgericht met dove, slechthorende en horende leden. Deze leden heeft SOAP! geworven via een oproep 
onder de diverse belangenorganisaties. Allereerst heeft het panel de verschillende kwaliteitsaspecten van 
ondertiteling in kaart gebracht. In de panelgesprekken is met name ingegaan op de vragen: wanneer is 
ondertiteling goed, wanneer niet, wat is storend, wat is goed, hoe kan het beter, etc. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een visiedocument dat het uitgangspunt is geweest van de twee opgestelde enquêtes. Met het 
uitzetten van twee verschillende enquêtes heeft het panel deze visie getoetst. De resultaten vindt u in dit 
rapport.
 
Enquête 1: beoordeling van ondertiteling 
De eerste enquête had voornamelijk tot doel om inzicht te krijgen in de wijze waarop de ondertiteling door 
de kijkers beoordeeld wordt (bijlage 1). Voor elk programma kon een aparte vragenlijst worden ingevuld.  

Aan de hand van de uitkomsten wilde het panel een beeld krijgen van een verschil in beoordeling tussen live 
en voorbereidbare programma’s. Daarnaast wilden we een beeld krijgen van de algemeen heersende mening 
over ondertiteling. Uit de reacties werd duidelijk dat meerdere respondenten moeite hadden met de vorm van 
deze enquête. Velen wilden graag hun opmerkingen kwijt over ondertiteling in het algemeen. Hierdoor konden 
zij niet altijd een duidelijk antwoord formuleren op de gestelde vragen. Om die reden zijn de gegevens uit 
een aantal van deze ingevulde enquêtes niet bruikbaar. In totaal konden 205 enquêtes gebruikt worden voor 
het onderzoek. In hoofdstuk 6 ‘Beoordeling van ondertiteling’ zijn deze verzamelde gegevens beschreven en 
geanalyseerd. 

Enquête 2: kwaliteit van ondertiteling
In de tweede enquête stonden de verschillende aspecten van de kwaliteit van ondertiteling centraal (bijlage 
2). Het kwaliteitspanel heeft voor het samenstellen van deze enquête gebruik gemaakt van de uitkomsten 
van de panelgesprekken, de uitkomsten van de eerste enquête en daarnaast zijn vragen uit vragenlijsten 
van soortgelijke enquêtes elders in Europa betrokken. De enquête naar de kwaliteit van ondertiteling is 
gehouden van 19 december 2011 tot 21 februari 2012. De enquête is geplaatst op de websites van de diverse 
belangenorganisaties en is verspreid via de nieuwsbrieven van de betreffende organisaties. Het panel heeft 
370 ingevulde enquêtes ontvangen. De uitkomsten van deze enquête vormen de belangrijkste input voor dit 
kwaliteitsrapport. In hoofdstuk 3, 4 en 5 is de analyse van deze verzamelde gegevens weergegeven. 

Het panel is tussen maart 2011 en juni 2012 vijf keer bijeen geweest. In eerste instantie voor het formuleren 
van de enquêtes. Daarna voor het analyseren van de resultaten. In een klein comité is het rapport geschreven.

1.2 Opbouw van het rapport

Het rapport is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van dit rapport. Hoofdstuk 3 geeft achtergrondinformatie van de 
respondenten. Hier komen vragen zoals leeftijd, gehoorbeperking, gebruik van hoortoestellen, beheersing van 
de Nederlandse taal en de wijze van ontvangst van TV programma’s aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt het 
kijkgedrag van de respondent in kaart gebracht. Hoofdstuk 5 behandelt de verschillende kwaliteitsaspecten van 
ondertiteling en resulteert in een opsomming van de kwaliteitseisen voor een goede ondertiteling. Hoofdstuk 6 
besteedt aandacht aan de beoordeling van ondertiteling. In hoofdstuk 7 wordt tenslotte een overzicht van de 
belangrijkste conclusies gegeven en worden aanbevelingen gedaan. 

1.3 Beperkende factoren

Zoals hiervoor al aangegeven is het onderzoek opgezet door het kwaliteitspanel van SOAP!. Dit is echter geen 
officieel onderzoeksbureau. Het formuleren van goede enquêtevragen alsmede het analyseren van de gegevens 
is niet eenvoudig. Het kwaliteitspanel heeft evenwel haar uiterste best gedaan de gegevens zo zorgvuldig 
mogelijk te interpreteren. 

Bij het opstellen van de vragenlijst is veel aandacht besteed aan de begrijpbaarheid van de tekst. Het panel 
realiseert zich echter dat het kiezen van een enquête als onderzoeksmethode, niet voor iedereen van de doelgroep 
even geschikt is. Omwille van de tijd en de beperkte financiële mogelijkheden is toch vastgehouden aan deze 
opzet.

Ondanks deze beperkende factoren biedt het onderzoek zeer waardevolle informatie over de beoordeling van de 
kwaliteit van de huidige Nederlandstalige ondertiteling en resulteert het in kwaliteitseisen die de ondertitelaar 
voor een goede ondertiteling tot uitgangspunt kan nemen.  
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2 SAMENVATTING

Uit onderzoek dat onlangs in opdracht van de NPO is uitgevoerd, is gebleken dat 5,4 miljoen mensen 
ondertiteling gebruiken. Hiervan zijn 1,6 miljoen mensen doof of slechthorend. Voor hen is ondertiteling van 
groot belang. Nu de ondertitelingverplichting en feit is, wil SOAP! meer zicht krijgen op de kwaliteit van 
ondertiteling. Daartoe heeft SOAP! een kwaliteitspanel opgericht met dove, slechthorende en horende leden. 
Dit panel heeft met het uitzetten van twee verschillende enquêtes antwoord gezocht op de vragen: ‘Wat zijn 
de belangrijkste kwaliteitseisen voor ondertiteling?’ en ‘Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld?’ 

 
De respondenten
Het aantal doven en slechthorenden is niet alleen groot, maar ook zeer divers. Slechthorende kijkers ervaren 
ondertiteling over het algemeen heel anders dan dove kijkers. Sommige mensen kunnen goed spraakafzien 
(liplezen), terwijl anderen daar geen steun aan hebben. Sommige mensen lezen snel en hebben een goede 
Nederlandse taalontwikkeling, voor anderen is de Nederlandse taal lastig. Ongeveer de helft van de 
ondertitelinggebruiker is 60 jaar of ouder, 72% van de respondenten heeft een hoortoestel of cochleair 
implantaat en 74% van de respondenten vindt dat zij de Nederlandse taal goed beheert. Voor al deze mensen is 
ondertiteling van groot belang. Velen van hen kunnen het programma alleen volgen wanneer het op een goede 
manier is ondertiteld. Uit de enquête bleek dat (hoofdstuk 4):
 § bijna 75% van de respondenten per week meer dan 5 uur Nederlandstalige televisieprogramma’s kijkt.
 § 67% altijd ondertiteling gebruikt. Voor 60% van de respondenten is het de enige manier om een 

programma te kunnen volgen.
 § 65% van de respondenten bij het ontbreken van ondertiteling stopt met het kijken van een programma. 

Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor ondertiteling?
De hoofdvraag van het onderzoek was: Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor een goede ondertiteling? 
De respondenten is gevraagd naar hun mening over de verschillende kwaliteitsaspecten: gelijktijdigheid, 
letterlijkheid, essentie, herkomst, sfeeraanduiding, spelling, weergave en programma(makers). De meest 
belangrijke conclusies, in volgorde van belangrijkheid, zijn: 

1. Gelijktijdigheid 
Ondertiteling moet synchroon lopen met de gesproken tekst. Dit is bij live programma’s en interviews vaak niet 
het geval. De ondertiteling loopt volgens de respondenten vaak te ver achter bij het gesprokene. 
 
2. Letterlijkheid
75% van de respondenten vindt het belangrijk dat ondertiteling letterlijk weergeeft wat er wordt gezegd. 
Slechts 14% is er momenteel tevreden over. Een uitzondering voor letterlijke ondertiteling wordt gemaakt bij 
kromme zinnen. Ongeveer de helft van de respondenten ervaart deze als hinderlijk en wil dat deze worden 
aangepast. Ruim de helft van de respondenten vindt dat de ondertiteling te vaak weg valt. 

3. Herkomst
Respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedere spreker een eigen kleur krijgt, waarbij het 
gebruik van kleuren wordt geprefereerd boven het gebruik van namen.

4. Essentie
In het algemeen wordt samenvattende tekst niet positief ervaren omdat men ervan in de war raakt en het 
gevoel heeft informatie te missen. Ook het vereenvoudigen van tekst en woorden wordt niet gewaardeerd en 
wordt zelfs door meer dan 75% van de respondenten als betuttelend ervaren. Inkorten van tekst moet niet het 
uitgangspunt van de ondertitelaar zijn. 

5. Spelling
De respondenten vinden goede spelling en zinsbouw belangrijk.
 
6. Weergave
De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de weergave van de ondertitels. Men vindt twee regels 
per keer prettig en ook vindt men dat de titels over het algemeen lang genoeg en goed leesbaar in beeld zijn. 
Wel vindt men het storend wanneer de ondertiteling over de naam van de geïnterviewde of andere belangrijke 
informatie valt. Speciale aandacht dient uit te gaan naar bijvoorbeeld het garanderen van ondertiteling bij 
herhalingsprogramma’s en opgenomen programma’s. 

7. Sfeeraanduiding 
De conclusies zijn eensluidend: sfeeraanduidingen/regieaanwijzingen vergroten het begrip en worden door de 
respondenten gewaardeerd. Lang niet alle respondenten hebben overigens zo’n groot gehoorverlies, dat ze de 
aanvullende geluiden niet horen. Niet iedereen vindt het weergeven van sfeeraanduidingen altijd noodzakelijk. 

8. Programma
De meeste respondenten vinden het belangrijk dat de sprekers goed in beeld zijn. Dit is begrijpelijk, want velen 
combineren het lezen van de ondertitels met spraakafzien. Daarnaast is het belangrijk voor een goed begrip van 
het programma dat er door de programmamakers goed op wordt toegezien dat mensen niet te snel spreken, niet 
door elkaar heen praten en dat achtergrondlawaai wordt voorkomen.

Aan de hand van de conclusies uit het onderzoek komen we tot de volgende set kwaliteitseisen. 

Kwaliteitseisen voor goede ondertiteling:
 § Zorg ervoor dat ondertiteling synchroon loopt met het gesproken woord. 
 § Zorg ervoor dat live-programma’s met vertraging worden uitgezonden,  

zodat de ondertiteling synchroon kan lopen met de gesproken tekst.
 § Geef de gesproken tekst zo letterlijk mogelijk weer.
 § Pas kromme zinnen aan.
 § Zorg ervoor dat ondertiteling niet onnodig wegvalt.
 § Geef in de ondertiteling elke spreker een eigen kleur, zodat duidelijk te zien is wie wat zegt. 
 § Beperk een samenvattende ondertiteling slechts tot die gevallen waarbij de letterlijke weergave  

van de tekst tot onleesbaarheid leidt.
 § Zorg voor juiste spelling en zinsopbouw.
 § Beperk de ondertiteling tot maximaal 2 regels.
 § Zorg dat de ondertiteling nooit relevantie informatie zoals de naam van de gast bedekt. 
 § Garandeer ook ondertiteling bij herhalingsprogramma’s of opgenomen programma’s.
 § Werk met sfeeraanduidingen, zoals ‘de deur slaat dicht’, ‘de telefoon gaat’, enz.

Kwaliteitseisen voor programmamakers zijn: 
 § Geef aandacht aan de zichtbaarheid van de sprekers.
 § Laat mensen niet door elkaar praten.
 § Zorg dat sprekers niet te snel praten.
 § Voorkom achtergrondlawaai.

Voor de providers van digitale televisie gelden de volgende kwaliteitseisen:
 § Zorg dat ondertiteling altijd goed wordt doorgegeven.
 § Verstrek heldere informatie over het beschikbaar zijn van ondertiteling via de verschillende abonnementen.
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Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld?
Het onderzoek heeft ook inzichtelijk gemaakt hoe de kijkers live en voorbereidbare ondertiteling waarderen. 
De grote verschillen in de beoordeling liggen vooral op het gebied van timing, letterlijkheid en spelling. 
Voorbereidbare programma’s worden gemiddeld met een 7 beoordeeld. Het rapportcijfer dat respondenten 
geven voor live-ondertiteling is veel lager, namelijk een 4,5. Ondertiteling van live-programma’s is volgens de 
respondenten vaak ver onder de maat. De programma’s zijn door dove en slechthorende kijkers vaak niet tot 
onvoldoende te volgen, waardoor zij noodgedwongen besluiten deze programma’s niet meer te kijken.
Naast de voorbereidbare en live-ondertiteling bestaan ook verschillende vormen van semi-live ondertiteling, 
zoals ‘De Wereld Draait Door’ een live-programma dat met enkele minuten vertraging wordt uitgezonden of 
bijvoorbeeld het Journaal waarvan sommige items al van te voren zijn ondertiteld. 
Uit de beoordeling van deze programma’s blijkt dat de ondertiteling bij beide tussenvarianten nog niet als 
optimaal wordt ervaren door de respondenten. De vertraging bij ‘De Wereld Draait Door’ lijkt net te kort te 
zijn voor een kwalitatief goede ondertiteling gedurende het gehele programma. Ook de combinatie tussen 
voorbereidbare en live items zoals bij het Journaal is voor veel kijkers storend. Voor hen is het onbegrijpelijk dat 
de kwaliteit van de ondertiteling zo varieert gedurende het programma. 
Daarnaast ontstaan veel frustraties bij dove en slechthorende kijkers door het onaangekondigd ontbreken van 
ondertiteling. 

 
Aanbevelingen
Op grond van de hierboven genoemde conclusies is het voor het leveren van kwalitatief goede ondertiteling 
noodzakelijk dat de volgende stappen worden gezet.

a. Verbeter de kwaliteit van de ondertiteling van live-programma’s. Dit zal in de meeste situaties resulteren 
in een uitzending met vertraging. SOAP! adviseert te onderzoeken met hoeveel minuten vertraging een 
programma het best kan worden uitgezonden, zodat de ondertiteling kwalitatief goed is waardoor dove en 
slechthorende kijkers deze programma’s goed kunnen volgen. 

b. SOAP! pleit voor een terugkerend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, naar de 
tevredenheid van kijkers over de ondertiteling. 

c. Implementeer de opgestelde kwaliteitseisen en werk deze, daar waar nodig, verder uit. 

d. Stel een halfjaarlijks ketenoverleg in, waarbij alle bij ondertiteling betrokken partijen aanwezig zijn. 
Gezamenlijk moet meer verantwoordelijkheid gedragen worden voor goede ondertiteling. Kwalitatief goede 
ondertiteling is immers afhankelijk van veel factoren.

3 ACHTERGRONDINFORMATIE RESPONDENTEN 

3.1 Inleiding

Om een juist beeld te krijgen van de respondenten heeft het kwaliteitspanel een aantal algemene vragen 
gesteld. Op die wijze is een goede indruk verkregen van de leeftijdsopbouw van de respondenten, hun mate van 
gehoorbeperking, het gebruik van hoorhulpmiddelen, de beheersing van de Nederlandse taal en de wijze van 
televisieontvangst. 

3.2 Leeftijd

Ik ben:

ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

Jonger dan 20 jaar 11 3

20 - 39 jaar 53 14

40 - 59 jaar 131 35

ouder dan 60 jaar 172 46

aantal keer beantwoord 367 99

aantal keer overgeslagen 3 1

Uit deze tabel blijkt dat de leeftijd van de respondenten niet gelijk is verdeeld over de verschillende 
leeftijdscategorieën. Dit is een logisch gevolg van het feit dat doofheid en slechthorendheid veel meer voorkomt 
onder ouderen. De voorzichtige inschatting van het panel is dat het percentage respondenten in de verschillende 
leeftijdscategorieën representatief is voor de leeftijdsopbouw van doven en slechthorenden in Nederland. Een 
belangrijk gegeven uit deze enquête is dat bijna de helft van de respondenten 60 jaar en ouder is.

3.3 Gehoorbeperking
 
Veruit de grootste groep respondenten (41%) is op latere leeftijd slechthorend geworden. Voor het gebruik van 
ondertiteling is het panel uitgegaan van een verschil in behoefte van dove kijkers ten opzichte van slechthorende 
kijkers. Dove kijkers zijn immers volledig aangewezen op ondertiteling omdat dit de enige mogelijkheid is om 
een programma te kunnen volgen, terwijl slechthorende kijkers naast ondertiteling vaak met ondersteuning van 
hoorhulpmiddelen een televisieprogramma kunnen volgen.
Verder is bekend dat mensen die prelinguaal doof zijn - dus doof zijn voordat zij zich de (gesproken) taal eigen 
hebben gemaakt - over het algemeen meer moeite hebben met hun Nederlandse taalontwikkeling en om die 
reden wellicht andere behoeften hebben op het gebied van ondertiteling. 
 
De enquête laat een duidelijke spreiding zien tussen het aantal dove en slechthorende kijkers. Wanneer we dit 
vergelijken met het aantal doven en slechthorenden in Nederland dan hebben verhoudingsgewijs wellicht iets 
meer dove kijkers gereageerd dan slechthorende kijkers. Het is logisch dat er in absolute aantallen veruit meer 
slechthorende kijkers dan dove kijkers hebben gereageerd.
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Ik ben:

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Slechthorend Geboren 58 16

  Doof Geboren 49 13

  Op Latere Leeftijd Slechthorend Geworden 153 41

  Op Latere Leeftijd (Plots)Doof Geworden 70 19

  Horend 32 9

  Anders, Namelijk:                                                                                           43 12

  Aantal Keer Beantwoord 367 99

  Aantal Keer Overgeslagen 3 1

Twaalf procent van de respondenten vulde ‘anders’ in. Redenen om de categorie ‘anders’ in te vullen waren 
ondermeer: huisgenoot is doof of slechthorend, men is tijdens de vroege kinderjaren doof geworden, men heeft 
last van Tinnitus of men is aan één kant doof en aan de andere kant slechthorend, men is CI drager, etc.

3.4 Gebruik hoorhulpmiddelen

Gebruikt u hoortoestellen of een Cochleair Implantaat? (meer antwoorden mogelijk)

 ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Hoortoestel 212 57

  Cochleair Implantaat 54 15

  Nee 90 24

  Anders, Namelijk 12 3

  Aantal Keer Beantwoord 368 99

  Aantal Keer Overgeslagen 2 1

 
72% van de respondenten was in het bezit van een hoortoestel of een Cochleair Implantaat. Van de personen 
die ‘anders’ invulden, hadden 6 een BaHa (Bone Anchored Hearing Aid = botverankerd hoortoestel), hadden 
2 personen een combinatie van CI en hoortoestel en gaven sommigen aan dat zij slechts een enkele keer een 
hoortoestel droegen. 
De respondenten die de vraag met Nee beantwoordden waren grotendeels horende kijkers (9%) en dove kijkers 
(16%) die geen hoorhulpmiddel gebruikten.

3.5 Beheersing van de Nederlandse taal

74% van de respondenten gaf aan dat zij de Nederlandse taal goed beheersen. Slechts 6 respondenten (1%) 
gaven aan de Nederlandse taal matig tot slecht te beheersen.

Ik beheers de Nederlandse taal: 

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Slecht 1 0

  Matig 5 1

  Voldoende 38 10

  Ruim voldoende 49 13

  Goed 272 74

  Aantal keer beantwoord 365 99

  Aantal keer overgeslagen 5 1

Hieruit concludeert het panel dat de enquête geen goed beeld kan geven van de behoeften van mensen, die 
de Nederlandse taal matig tot slecht beheersen. Een enquête is voor die specifieke groep ook geen makkelijke 
onderzoeksmethode. Het panel gaat er wel vanuit dat het percentage een redelijke afspiegeling is van de 
werkelijkheid.

 
3.6 Wijze van ontvangst 

De respondenten is ook gevraagd hoe zij televisie ontvangen. 

Ik ontvang televisie op de volgende manier:

ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Analoog 111 30

  Digitaal 238 64

      Digitaal via de kabel 119

      Digitaal via de ether (digitenne) 27

      Digitaal via satelliet 10

      Digitaal via glasvezelkabel 3

  Anders, namelijk: 6 2

  Weet ik niet 10 3

  Aantal keer beantwoord 365 99

  Aantal keer overgeslagen 5 1

Steeds meer mensen stappen over naar digitale televisie. Van de respondenten ontvangt 64% het televisiesignaal 
digitaal en 30% analoog. Deze cijfers komen niet helemaal overeen met het landelijk beeld. Landelijk gezien zou 
73% van de Nederlandse huishoudens voorzien zijn van digitale televisieontvangst. De verklaring kan voor een 
deel gevonden worden in de leeftijd van de respondenten, de meesten zijn 60 jaar en ouder. Zij hebben wellicht 
geen behoefte om over te stappen van analoog naar digitaal. Het kwaliteitspanel verwacht dat er ook nog een 
andere reden meespeelt. Een veel gehoord probleem is namelijk dat men niet zeker weet of men bij de overstap 
naar digitale televisie ook weer probleemloos ondertiteling kan ontvangen. Helaas zijn providers niet duidelijk 



14 15

in de voorlichting rondom ondertiteling. Bij de voorlichting over de verschillende soorten abonnementen, 
wordt met geen woord gerept over de mogelijkheden voor het instellen van ondertiteling, het opnemen met 
ondertiteling etc. Daarnaast lijken er ook geregeld problemen te zijn in het doorgeven van ondertiteling, 
de ondertiteling hapert of start standaard twee minuten te laat. Door dit soort problemen kan het voor de 
consument lastig zijn de overstap naar digitale televisie te maken. Het is niet zo dat alle mensen negatief 
zijn over de ondertiteling via de digitale abonnementen. Wanneer het goed werkt, zijn er zeker een aantal 
voordelen. Men vindt het er over het algemeen mooier uitzien en makkelijker lezen en in sommige gevallen is 
het ook gebruikersvriendelijker. Het panel adviseert providers meer aandacht te besteden aan ondertiteling: 
zorg ervoor dat de ondertiteling goed wordt doorgegeven en verstrek heldere informatie over het beschikbaar 
zijn van ondertiteling (via de verschillende abonnementen). 

3.7 Televisieabonnement

Naast de vraag over de wijze van ontvangst van het televisiesignaal, is de respondenten ook gevraagd bij wie 
ze een abonnement hebben. 

Mijn televisie-abonnement loopt via:

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  KPN 65 17

  UPC 67 18

  Ziggo 176 47

  Tele 2 6 2

  Anders, namelijk: 38 11

  Weet ik niet 18 5

  Aantal keer beantwoord 370 100

  Aantal keer overgeslagen   

Van de respondenten heeft ongeveer de helft (47%) een abonnement via Ziggo. Dit is iets hoger dan het  
landelijke percentage, dat op ongeveer 40% (3 miljoen van de 7.5 miljoen huishoudens) ligt. Overduidelijk is  
dat KPN en UPC de andere twee echt grote aanbieders zijn. Veertig personen kozen de antwoordmogelijkheid  
anders. De meest voorkomende aanbieders in deze categorie waren: CanalDigital (7 personen) en 
OnsBrabantNet (5 personen) en Zeelandnet (5 personen).

3.8 Conclusies

Hieronder volgen de voor het panel belangrijkste conclusies:
 § De helft van het aantal respondenten was 60 jaar of ouder. Dit komt overeen met de spreiding die je zou 

verwachten op basis van een inschatting van de samenstelling van de populatie doven en slechthorenden in 
Nederland. 

 § De enquête laat een nette spreiding zien tussen het aantal dove kijkers en slechthorende kijkers. Wanneer alle 
doven en slechthorenden in Nederland worden meegeteld, hebben verhoudingsgewijs wellicht iets meer doven 
gereageerd dan slechthorenden. Het is logisch dat er in absolute aantallen veruit meer slechthorenden hebben 
gereageerd.

 § Van de doven en slechthorende respondenten heeft in totaal 72% een hoortoestel of een Cochleair Implantaat.  
16% van de respondenten is doof zonder hoorhulpmiddel en kan het gesproken woord op televisie niet horen.  
Ieder ervaart ondertiteling op een andere manier. De een kan goed spraakafzien en heeft dat erg nodig.  
De ander heeft veel houvast aan de ondertiteling plus het restgehoor. Het is bekend dat wanneer men 
helemaal niets hoort de ondertiteling op een andere manier wordt ervaren, dan wanneer men nog wel iets 
hoort. 

 § De uitgezette enquête is slechts door enkele respondenten ingevuld die de Nederlandse taal slecht of 
onvoldoende machtig zijn. Deze uitkomst wordt begrijpelijk gevonden, omdat mensen die de Nederlandse taal 
niet goed machtig zijn het moeilijk zullen vinden om enquêtes in te vullen. Door dit lage aantal respondenten 
(6) kunnen de getrokken conclusies uit het onderzoek niet op dezelfde wijze gelden voor dove of slechthorende 
kijkers met een slechte Nederlandse taalontwikkeling.

 § Meer dan helft van de respondenten, maar minder dan het landelijk gemiddelde, heeft digitale 
televisieontvangst. Het panel adviseert providers meer aandacht aan te besteden aan ondertiteling: zorg 
ervoor dat de ondertiteling goed wordt doorgegeven en verstrek heldere informatie over het beschikbaar zijn 
van ondertiteling (via de verschillende abonnementen).
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4 KIJKGEDRAG VAN RESPONDENTEN

4.1 Inleiding

Naast enige achtergrondinformatie over de respondenten wilde het kwaliteitspanel vanzelfsprekend ook 
inzicht hebben in hun kijkgedrag. In de enquête zijn daarover een aantal vragen gesteld zoals: kijkt u veel 
Nederlandstalige televisieprogramma’s, gebruikt u ondertiteling en waarvoor, welke programma’s hebben 
uw voorkeur en wat doet u als programma’s niet zijn ondertiteld? In dit hoofdstuk vindt u de desbetreffende 
vragen en antwoorden, alsmede de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken.

4.2 Hoeveel uur per week wordt Nederlandstalige TV bekeken?

Hoeveel uur per week kijkt u Nederlandstalige televisieprogramma’s?

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Minder dan 1 uur per week 9 2

  1 - 5 uur per week 86 23

  5 - 10 uur per week 133 36

  Meer dan 10 uur per week 139 38

  Aantal keer beantwoord 367 99

  Aantal keer overgeslagen 3 1

Bijna 75% van de respondenten kijkt per week meer dan 5 uur Nederlandstalige televisieprogramma’s. 

4.3 Gebruik van ondertiteling

Gebruikt u ondertiteling als u Nederlandstalige programma’s kijkt?

ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Altijd 249 67

  Meestal 72 19

  Soms 31 8

  Bijna nooit 14 4

  Aantal keer beantwoord 366 99

  Aantal keer overgeslagen 4 1

Van de respondenten geeft 67% aan altijd ondertiteling te gebruiken. Voor deze groep is ondertiteling dan 
ook van groot belang. Een veel kleinere groep (19%) geeft aan meestal ondertiteling nodig te hebben. Bij het 
merendeel van hen komt dit doordat zij nog wel wat horen. Sommige programma’s, waarin rustig en duidelijk 
wordt gearticuleerd, zijn voor hen te volgen door een combinatie van liplezen en horen. 
 

4.4 Wat is het doel van ondertiteling?

Waar gebruikt u ondertiteling voor?

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Het is de enige manier waarop ik kan volgen wat op de 223 60

  televisie wordt gezegd   

  Ter ondersteuning; het helpt me om te begrijpen wat er 110 30

  wordt gezegd   

  Om Nederlands te leren 2 1

  De mensen met wie ik televisie kijk gebruiken ondertiteling 18 5

  Ik gebruik geen ondertiteling 11 3

  Aantal keer beantwoord 364 98

  Aantal keer overgeslagen 6 2

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat ondertiteling voor de respondenten van groot belang is voor 
het volgen van een programma. Voor 60% van hen is het de enige manier waarop zij het programma 
kunnen volgen. Dat betekent dat zij voor het begrijpen van een programma volledig afhankelijk zijn van de 
ondertiteling. Een kleinere groep (30%) van de respondenten gebruikt ondertiteling ter ondersteuning. 

4.5 Wat doet u wanneer een programma niet ondertiteld is?

Wat doet u wanneer een programma niet is ondertiteld? (meer antwoorden mogelijk)

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Ik zet de televisie uit of ga naar een andere zender 256 47

  Ik blijf kijken en probeer te raden wat ze zeggen 59 11

  Ik blijf kijken en probeer door spraakafzien/ 66 12

  liplezen te begrijpen wat er wordt gezegd   

  Ik blijf kijken en zet het volume harder 63 11

  Ik blijf kijken en vraag iemand anders mij te vertellen 41 8

  wat er wordt gezegd   

  Ik blijf kijken zonder al te veel problemen 34 6

  Anders, namelijk: 22 4

  Aantal keer beantwoord 541 99

  Aantal keer overgeslagen 5 1

De respondenten konden bij deze vraag meerdere antwoorden kiezen. Geheel in de lijn der verwachting stopt 
65% van de dove en slechthorende kijkers met het kijken van een programma als het niet is ondertiteld. Hieruit 
valt ook voor televisiemakers de noodzaak van ondertiteling te lezen. 
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Een groep van 35% van de dove en slechthorende kijkers probeert het programma op andere manieren te 
volgen zoals: raden wat er gezegd wordt, spraakafzien, volume harder, anderen om uitleg vragen en/of gebruik 
maken van ringleiding/koptelefoon. Respondenten geven in de categorie ‘anders’ ook aan dat hun gedrag een 
beetje afhankelijk is van de wensen van de andere huisgenoten. 

4.6 Welke programma’s worden bekeken?

Welke programma’s kijkt u meestal op televisie? (meer antwoorden mogelijk) 

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Nieuws 340 92

  Films en series 234 63

  Praatprogramma’s 258 69

  Quiz- en spelprogramma’s 155 42

  Sportprogramma’s 141 38

  Documentaires 288 78

  Soap-series 63 17

  Anders, namelijk: 13 4

  Aantal keer beantwoord 367 99

  Aantal keer overgeslagen 3 1

Ook bij deze vraag konden de respondenten meerdere antwoorden kiezen. Nieuwsprogramma’s (92%) worden 
het meest bekeken, gevolgd door documentaires (78%) en praatprogramma’s (69%). Spelprogramma’s, 
sportuitzendingen of soapseries worden het minst bekeken. 

4.7 Hoe weet men welk programma ondertiteld is?

In de enquête werd ook de vraag gesteld hoe men wist welk programma ondertiteld was. Bij deze vraag konden 
respondenten meerdere antwoorden kiezen omdat er veel manieren zijn om te controleren of een programma 
ondertiteld is. 

Hoe weet u welk programma ondertiteld is? (meer antwoorden mogelijk)

  ANTWOORD AANTAL KEER % TOTAAL

  Teletekst 226 61

  Televisiegids 125 34

  Vrienden 8 2

  Ik wacht tot het programma start 154 42

  Anders, namelijk: 52 14

  Aantal keer beantwoord 367 99

  Aantal keer overgeslagen 3 1

Ruim 60% van de respondenten kijkt op teletekst of het programma is ondertiteld. Anderen wachten tot 
het programma start en afhankelijk van de provider, de instellingen en het soort abonnement verschijnt dan 
automatisch de ondertiteling of moet de gebruiker ondertiteling ‘aan’ zetten. Ook weet men wel uit ervaring 
dat bepaalde programma’s worden ondertiteld. Een derde van de respondenten gaf aan ook de televisiegids te 
raadplegen voor ondertiteling. 

4.8 Conclusies

 § Bijna 75% van de respondenten kijkt per week meer dan 5 uur Nederlandstalige televisieprogramma’s. 

 § Van de respondenten geeft 67% aan altijd ondertiteling te gebruiken. Voor 60% van hen is het de enige 
manier om een programma te volgen. Op grond van deze cijfers wordt opnieuw bevestigd dat ondertiteling 
voor dove en slechthorende kijkers van groot belang is. Zij zijn immers voor het volgen van Nederlandstalige 
programma’s volledig van ondertiteling afhankelijk. Een kleinere groep van 30% van de respondenten 
gebruikt ondertiteling ter ondersteuning om het programma te begrijpen. 

 § Wanneer de ondertiteling ontbreekt, stopt 65% van de respondenten met het kijken van een programma. Dit 
is begrijpelijk omdat dit de enige manier is waarop zij een programma kunnen volgen. Ruim een derde van de 
dove en slechthorende kijkers probeert een programma dan op andere manieren te volgen, door bijvoorbeeld 
te raden wat er gezegd wordt, spraakafzien, volume harder te zetten, anderen om uitleg te vragen en/of door 
gebruik te maken van ringleiding/koptelefoon. 

 § De meest bekeken programma’s zijn: nieuwsprogramma’s (92%), documentaires (78%) en praatprogramma’s 
(69%). Spelprogramma’s, sportuitzendingen of soapseries worden door de respondenten het minst bekeken. 

 § Ruim 62% van de respondenten bekijkt op teletekst of het programma ondertiteld is. Anderen wachten tot 
het programma start en afhankelijk van de provider, de instellingen en het soort abonnement verschijnt dan 
automatisch de ondertiteling of moet de gebruiker ondertiteling ‘aan’ zetten. Ook weet men uit ervaring dat 
bepaalde programma’s worden ondertiteld. Een derde van de respondenten geeft aan ook de televisiegids te 
raadplegen voor ondertiteling.  
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5 KWALITEITSEISEN

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende kwaliteitsaspecten van ondertiteling en mondt uit in een opsomming 
kwaliteitseisen. Het kwaliteitspanel heeft in de voorbereidende fase een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten 
benoemd voor ondertiteling. Rondom ieder aspect is een aantal vragen geformuleerd om zo een gedetailleerd 
beeld te krijgen van de mening van de respondenten. 
 
De door het kwaliteitspanel vooraf benoemde kwaliteitsaspecten zijn: gelijktijdigheid, letterlijkheid, essentie, herkomst, 
sfeeraanduiding, spelling, weergave en programma(makers). In dit hoofdstuk zullen wij alle kwaliteits-aspecten stuk  
voor stuk definiëren en de uitkomsten van de enquête presenteren. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie. 

5.2 Gelijktijdigheid

Met gelijktijdigheid wordt bedoeld dat de ondertiteling gelijk loopt (synchroon) met hetgeen de spreker zegt.  
De ondertiteling verschijnt direct in beeld wanneer de spreker begint te praten en wanneer de volgende zin 
wordt gesproken, verschijnt de volgende titel.

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we vijf verschillende vragen rondom gelijktijdigheid gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven:

5.2.1  Ik vind het belangrijk dat de ondertiteling  
direct in beeld verschijnt als de persoon op  
televisie begint te praten.

5.2.2  Als de ondertiteling te veel achter loopt,  
raak ik in de war en kan ik het programma niet 
meer volgen.

5.2.3  Ondertiteling loopt altijd teveel 
achter bij het gesprokene.

5.2.4  Vooral bij live-programma’s loopt de ondertiteling 
te veel achter bij het gesprokene.

5.2.5  Bij interviews loopt de ondertiteling vaak te 
ver achter bij het gesprokene.

Conclusies gelijktijdigheid
Uit deze uitkomsten kunnen we het volgende concluderen: 
1. Nagenoeg iedereen (96%) vindt het belangrijk dat de ondertiteling direct in beeld verschijnt als de persoon  

op de tv begint te praten. 

2. Het merendeel van de mensen (83%) raakt in de war als de ondertiteling teveel achterloopt bij het gesprokene 
en kan het programma dan niet meer volgen. 

3. Bijna driekwart van de respondenten (72%) vindt dat ondertiteling altijd teveel achter loopt bij het 
gesprokene. 

4. Bijna iedereen (91%) vindt dat met name bij live-programma’s de ondertiteling vaak te ver achterloopt bij  
het gesprokene. 

5. Ook vindt een groot deel van de respondenten (85%) dat bij interviews de ondertiteling vaak te ver 
achterloopt bij het gesprokene.

Aanbevelingen gelijktijdigheid
 § zorg ervoor dat ondertiteling synchroon loopt met het gesproken woord. 
 § zorg ervoor dat live-programma’s met vertraging worden uitgezonden,  

zodat de ondertiteling synchroon kan lopen met de gesproken tekst.
 

5.3 Letterlijkheid

Onder letterlijkheid verstaan we het letterlijk weergeven van de gesproken tekst. Dat betekent dat er niet wordt 
gekozen voor het samenvatten van teksten. Letterlijkheid heeft net zoals gelijktijdigheid een belangrijke ‘vijand’, 
namelijk de snelheid van de gesproken tekst. We spreken sneller dan we lezen, hierdoor kunnen problemen 
ontstaan bij het lezen van de ondertitels. Daarnaast wordt in programma’s niet altijd in nette zinnen gesproken, 
waardoor letterlijke weergave van de gesproken tekst, verwarrend zou kunnen zijn. 

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we acht verschillende vragen rondom letterlijkheid gesteld. Deze zijn hierna weergegeven:

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet
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5.3.1  Ik vind het belangrijk dat ondertiteling  
letterlijk weergeeft wat er gezegd wordt.

5.3.2  Er mogen geen stukken tekst (ondertiteling) 
wegvallen. 

5.3.3  Ik vind het vervelend als kromme zinnen in  
de ondertiteling letterlijk worden weergegeven.

5.3.4  De ondertiteling komt meestal letterlijk  
overeen met het gesprokene.

5.3.5  De ondertiteling valt meestal niet weg. 5.3.6  Over het algemeen gaat de ondertiteling niet te 
snel, zodat ik het goed kan lezen.

5.3.7  Het gevaar van letterlijke ondertiteling 
 is dat het te snel gaat.

5.3.8  Ik heb liever dat de ondertiteling letterlijk is, dan 
dat er rekening gehouden wordt met de leessnelheid.

Conclusies letterlijkheid
1. Het wordt belangrijk gevonden (74%) dat ondertiteling letterlijk weergeeft wat er wordt gezegd. 

2. Er mogen geen stukken tekst wegvallen, vindt 90% van de respondenten.

3. Bijna de helft van de respondenten (48%) is het eens met de stelling dat het vervelend is wanneer kromme 
zinnen letterlijk in de ondertiteling worden weergegeven.

4. Slechts 14% geeft aan dat de ondertiteling meestal overeenkomt met het gesprokene. 
 
5. De ondertiteling valt te vaak weg, vindt 54% van de respondenten.

6. 62% geeft aan de ondertiteling qua snelheid over het algemeen goed te kunnen volgen.

7. 43% denkt dat letterlijke ondertiteling wel het risico met zich meebrengt dat de snelheid daardoor omhoog gaat.

8. 56% van de mensen heeft liever dat de ondertiteling letterlijk is, dan dat er rekening wordt gehouden met de 
leessnelheid. 

Aanbevelingen letterlijkheid  
 § Geef de gesproken tekst zo letterlijk mogelijk weer.
 § Pas kromme zinnen aan.
 § Zorg ervoor dat ondertiteling niet onnodig wegvalt.

5.4 Essentie 

Met essentie bedoelen we de meer samenvattende ondertiteling, die de essentie van het gesproken woord, maar 
niet de letterlijke tekst weergeeft. Hierbij heeft de ondertitelaar de vrijheid om te kiezen voor het inkorten van 
teksten, maar ook bijvoorbeeld voor het versimpelen van woorden. 
 
Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we acht verschillende vragen rondom essentie gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven:

5.4.1  Ik vind het prettig als lange stukken tekst 
worden ingekort. Je hoeft dan minder te lezen,  
maar je begrijp wel waar het over gaat.

5.4.2  Ik vind het belangrijk dat ik de kern of  
inhoud van het onderwerp kan volgen.  
Niet alles hoeft ondertiteld te worden.

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet
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5.4.3  Ik vind het vervelend als de ondertiteling  
wordt ingekort, want dan raak ik in de war.

5.4.4  Ik vind het vervelend als de ondertiteling wordt 
ingekort, want dan heb ik het gevoel dat ik stukken mis.

5.4.5  Ik stoor me eraan als de tekst  
simpeler wordt gemaakt.

5.4.6  Ik vind het prettig als moeilijke  
woorden versimpeld worden.

5.4.7  Ik vind het betuttelend als anderen  
bepalen wat belangrijk is.

5.4.8  Ik lees liever een tekst die iets verkort is,  
dan dat ik heel snel een letterlijke tekst lees.

Conclusies essentie
1. Over het inkorten van lange stukken tekst, zijn de meningen gelijk verdeeld; 39% vindt dat niet prettig, maar 

41% juist wel.

2. 35% geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat ze de kern van het onderwerp, kunnen volgen en dat niet alles 
ondertiteld hoeft te worden. 49% is het daar niet mee eens, zij willen juist zoveel mogelijk ondertiteld hebben. 

3. 49% van de respondenten vindt het vervelend als de ondertiteling wordt ingekort, omdat ze dan in de war 
raken. Voor 25% van de respondenten geldt dit niet.

4. 70% van de respondenten vindt het vervelend als de tekst wordt ingekort, omdat ze dan het gevoel hebben 
iets te missen.

5. 69% geeft aan het storend te vinden als de tekst simpeler wordt gemaakt.

6. 59% van de respondenten vindt het onprettig als moeilijke woorden versimpeld worden. 

7. 82% vindt het betuttelend als anderen gaan bepalen wat belangrijk is.
8. Bij de stelling “Ik lees liever een tekst die iets verkort is, dan dat ik heel snel een letterlijke tekst lees”, zijn de 

meningen weer heel uiteenlopend. 41% is het daarmee eens, terwijl 23% het oneens is met deze stelling. 

Aanbevelingen essentie
 § Beperk een samenvattende ondertiteling slechts tot die gevallen waarbij de letterlijke weergave van de tekst 

tot onleesbaarheid leidt.

5.5.  Herkomst / wie zegt wat

Met herkomst wordt bedoeld dat duidelijk moet zijn wie de spreker is en wat deze zegt. Met name in 
discussieprogramma’s is het voor dove en slechthorende kijkers vaak moeilijk om te volgen wie wat zegt. Hier ligt 
natuurlijk een taak voor de regisseur om te zorgen dat degenen die aan het woord zijn ook duidelijk in beeld zijn. 
De ondertiteling moet hier naadloos bij aansluiten. 

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we vijf verschillende vragen rondom herkomst gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven:

5.5.1  In de ondertiteling moet duidelijk zijn  
wie wat zegt.

5.5.2  Ik vind het belangrijk dat in verschillende  
kleuren wordt weergegeven wie wat zegt.

5.5.3  Elke spreker moet zijn eigen kleur hebben. 5.5.4  Ik heb liever dat er in plaats van kleuren  
namen worden aangegeven.

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet
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5.5.5  Ik vind dat er bij ondertiteling over het 
algemeen goed gebruik gemaakt wordt van kleuren.

Conclusie herkomst
1. In de ondertiteling moet duidelijk zijn wie wat zegt. Deze stelling wordt door 93% van de mensen onderschreven.

2. Men vindt het belangrijk (87%) dat in verschillende kleuren wordt aangegeven wie wat zegt. 

3. 79% van de respondenten vindt dat elke spreker een eigen kleur moet krijgen. 

4. 42% van de mensen vindt het niet nodig dat de namen van de sprekers worden gebruikt in plaats van kleuren.

5. De helft van de respondenten (50%) vindt dat er bij de ondertiteling over het algemeen goed gebruik wordt 
gemaakt van kleuren.

Aanbevelingen herkomst
 § Geef in de ondertiteling elke spreker een eigen kleur, zodat duidelijk te zien is wie wat zegt. 

 
5.6 Sfeeraanduiding

Met sfeeraanduiding, ook wel regieaanwijzingen genoemd, worden alle geluiden genoemd die doven en slechthorenden 
niet horen, maar die wel van belang kunnen zijn voor het volgen of begrijpen van het programma. Denk hierbij aan 
informatie zoals ‘de deur slaat dicht’, ‘spannende muziek’, ‘de telefoon gaat’, ‘er wordt aangebeld’ enz.

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we vier verschillende vragen rondom sfeeraanduiding/ regieaanwijzing gesteld. Deze zijn 
hierna weergegeven:

5.6.1  Ik vind het belangrijk dat er wordt aangegeven 
wat je nog meer hoort tijdens het programma  
(de deur slaat dicht, spannende muziek etc.).

5.6.2  Door het toevoegen van teksten (als de deur 
slaat dicht e.d.) kan ik programma’s beter volgen.

5.6.3  Ik vind over het algemeen dat sfeer-
aanduidingen bij ondertiteling goed ingezet worden.

5.6.4  Ik vind sfeeraanduidingen niet nodig.

 

Conclusie Sfeeraanduiding
1. 53% van de mensen vindt het belangrijk dat wordt aangegeven wat je nog meer hoort tijdens het programma. 

2. 45% van de mensen geeft aan dat door het toevoegen van sfeeraanduidingen het programma beter is te volgen. 

3. Van de respondenten vindt 37% dat de sfeeraanduiding bij de ondertiteling goed wordt ingezet.

4. 44% vindt het gebruik van sfeeraanduidingen belangrijk. 

Aanbevelingen sfeeraanduiding
 § Geef ook sfeeraanduidingen door, zoals ‘de deur slaat dicht’, ‘het stormt buiten’, ‘de telefoon gaat’ enz., 

waardoor het volgen van het programma wordt verbeterd. 
 

5.7 Spelling

Hiermee wordt bedoeld dat de ondertiteling wordt geschreven in correcte spelling. Het is in de ondertiteling van 
groot belang dat namen en plaatsnamen correct worden weergegeven. Daarnaast komt het door het gebruik van 
spraakherkenning nogal eens voor dat er per ongeluk woorden gebruikt worden die niet in de context van het 
onderwerp passen. Als kijker blijf je aan deze woorden haken, waardoor het langer duurt voordat de zin tot je 
doordringt. Dit is vooral lastig bij snelle programma’s.

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we drie verschillende vragen rondom spelling gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven:

5.7.1  Het stoort me als er woorden verkeerd  
gespeld zijn.

5.7.2  Ik vind goede spelling en zinsbouw belangrijk.

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet
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5.7.3  Ik vind een schrijffout bij een snel  
programma aanvaardbaar.

Conclusie spelling
1. Het wordt als storend ervaren als woorden verkeerd worden gespeld (66%).

2. 80% van de respondenten vindt een goede spelling en zinsbouw belangrijk.

3. Een schrijffout bij een snel programma is aanvaardbaar, vindt 70% van de respondenten.

Aanbevelingen spelling
 § Zorg voor een juiste spelling en zinsopbouw.

5.8 Weergave 

Met weergave wordt de manier waarop de ondertiteling in beeld verschijnt bedoeld. Of de tekst onder-  
of bovenin in het beeld staat, of er twee of drie regels tekst worden weergegeven, etc. Ondertitels mogen  
geen relevante informatie bedekken. Namen van gasten in een programma moeten duidelijk in beeld blijven. 
Dit kan door de ondertitel even bovenin in beeld te brengen. Ook moet worden voorkomen dat reeds in het 
programma aanwezige ondertiteling van bijvoorbeeld buitenlandse gasten wordt overlapt door de ondertiteling 
voor dove en slechthorende kijkers.

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we acht verschillende vragen rondom weergave gesteld. Deze zijn hieronder weergegeven:

5.8.1  Ik heb een voorkeur voor maximaal  
2 regels per keer.

5.8.2  Ik vind het belangrijk dat de ondertiteling lang 
genoeg in beeld is, zodat ik het goed kan lezen.

5.8.3  Ik heb vaak geen tijd om de ondertiteling  
te lezen (te snel of te kort in beeld).

5.8.4  Ik heb liever dat de ondertiteling woord  voor woord 
(zoals bij de BBC) verschijnt in  plaats van regel voor regel.

5.8.5  Ik vind het storend als de ondertiteling en de 
naam van de geïnterviewde elkaar overlappen.

5.8.6  Ik vind dat de ondertiteling vaak lastig  
te lezen is.

5.8.7  Bij herhalingsprogramma’s moet de 
(gebrekkige) ondertiteling in het oorspronkelijke 
programma worden verbeterd.

5.8.8  Bij digitaal opgenomen programma’s 
mag de ondertiteling niet wegvallen.

Conclusie weergave
1. Er is een grote voorkeur (67%) voor maximaal 2 regels ondertiteling per keer. 

2. 81% van de respondenten vindt het belangrijk dat de ondertiteling lang genoeg in beeld is zodat het goed is te lezen.

3. 56% van de mensen vindt de ondertiteling lang genoeg in beeld. Zij hebben voldoende tijd om de ondertiteling 
te lezen.

4. De meningen zijn nagenoeg gelijk verdeeld over de stelling: ‘ik heb liever dat de ondertiteling woord voor  
woord (zoals bij de BBC) verschijnt in plaats van regel voor regel’. Oneens met deze stelling is 34% van de 
mensen, 27% is neutraal en 28% van de mensen is het eens met deze stelling.

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet



30 31

5. 84% van de respondenten vindt het storend als de ondertiteling en de naam van de geïnterviewde elkaar  
overlappen.

6. Slechts 18% van de respondenten vindt dat de ondertiteling vaak lastig te lezen is.

7. Bij herhalingsprogramma’s moet de (gebrekkige) ondertiteling van het oorspronkelijke programma worden 
verbeterd, aldus 82% van de respondenten.

8. 93% van de respondenten vindt dat bij digitaal opgenomen programma’s de ondertiteling nooit mag wegvallen.

Aanbevelingen weergave
 § Beperk de ondertiteling tot maximaal 2 regels.
 § Zorg dat de ondertiteling nooit relevante informatie zoals de naam van de gast bedekt. 
 § Garandeer ook ondertiteling bij herhalingsprogramma’s of opgenomen programma’s.

5.9 Programma (makers)

Het hangt van het soort programma af of het goed kan worden ondertiteld. Zo is een snel of druk programma 
natuurlijk ingewikkelder om goed te ondertitelen dan een rustig programma. Een programmamaker zou zich al 
op voorhand moeten realiseren dat het programma ook goed te ondertitelen moet zijn, zodat het programma 
ook voor dove en slechthorende kijkers goed is te volgen. 

Uitkomsten enquête
In de enquête hebben we vier verschillende vragen rondom programma (makers) gesteld. Deze zijn hieronder 
weergegeven:

5.9.1  Ik vind het belangrijk dat sprekers duidelijk 
zichtbaar zijn.

5.9.2  Ik vind het belangrijk dat er geen mensen  
door elkaar spreken.

5.9.3  Programmamakers moeten ervoor zorgen 
dat er in een programma niet te snel gepraat wordt.

5.9.4  Programmamakers moeten ervoor zorgen dat er 
in een programma niet teveel achtergrond lawaai is.

Conclusie programma (makers)
1. 78% van de respondenten vindt het belangrijk dat sprekers goed in beeld zijn. 

2. Het is belangrijk dat mensen niet door elkaar spreken, vindt 78% van de respondenten. 

3. Tweederde van de mensen (66%) vindt dat programmamakers moeten zorgen dat er niet te snel wordt 
gesproken.         

4. Achtergrondlawaai wordt door 71% van de respondenten als zeer storend ervaren. 

Aanbevelingen programma 
 § Geef aandacht aan de zichtbaarheid van de sprekers.
 § Laat mensen niet door elkaar praten.
 § Zorg dat sprekers niet te snel praten.
 § Voorkom achtergrondlawaai.

5.10 Volgorde van belangrijkheid

In de afgelopen paragrafen is aandacht besteed aan de verschillende kwaliteitsaspecten van ondertiteling. In 
deze paragraaf brengen we de volgorde van belangrijkheid in kaart. Iedereen kon een top drie bepalen. Het 
overzicht hieronder geeft duidelijk weer waar de voorkeur van de respondenten naar uit gaat. 
 

ONDERWERP 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Gewogen

Gelijktijdigheid 150 72 61 12 5 4 5 4 313 212,2

Letterlijkheid 93 93 33 1 2 1 2 0 225 151,8

Herkomst 14 91 90 11 3 2 0 0 211 93,2

Weergave 13 40 85 9 12 6 2 1 148 60,7

Essentie 49 38 35 7 5 3 3 4 144 83,3

Spelling 49 24 40 6 6 3 1 3 132 78,1

Sfeeraanduiding 2 7 32 12 9 6 5 4 77 23,2

Programma 0 5 14 3 4 9 7 7 49 12,1

Aantal keer beantwoord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370 (100%)

Aantal keer overgeslagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wanneer we kijken naar de gewogen cijfers kunnen we de volgende conclusies trekken: Respondenten geven 
aan dat gelijktijdigheid van ondertiteling met de gesproken tekst veruit het belangrijkste kwaliteitsaspect is 
van ondertiteling. Daarna komt letterlijkheid, de respondenten vinden het belangrijk dat de teksten zo letterlijk 
mogelijk worden weergegeven. Herkomst (wie zegt wat?), essentie (samenvattende tekst) en spelling volgen 
daarna. Het belang dat men toekent aan deze kwaliteitsaspecten verschilt niet zo. De respondenten geven 
aan dat zij weergave, sfeeraanduiding en de aard van het programma, de minst belangrijke kwaliteitsaspecten 
vinden.

• oneens

• neutraal

• eens

• weet niet
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5.11 Conclusies

Het kwaliteitspanel heeft verschillende kwaliteitsaspecten benoemd die zijn voorgelegd aan de gebruikers van 
ondertiteling. De conclusies ten aanzien van deze kwaliteitsaspecten zijn overduidelijk. Hierbij geven we een 
overzicht van de meest belangrijke conclusies in volgorde van belangrijkheid. 

Gelijktijdigheid
Zonder twijfel kunnen we concluderen dat men het belangrijk vindt dat de ondertiteling synchroon loopt 
met de gesproken tekst. Dit is echter bij live programma’s en interviews vaak niet het geval. Daarbij loopt de 
ondertiteling volgens de respondenten vaak te ver achter bij het gesprokene.
  
Letterlijkheid
Ook ten aanzien van de letterlijkheid zijn de conclusies heel duidelijk en overtuigend. Driekwart van de 
mensen vindt het belangrijk dat ondertiteling letterlijk weergeeft wat er wordt gezegd. Dit gebeurt volgens 
de respondenten nog niet voldoende. Slechts 14% is er momenteel tevreden over. Dat de leessnelheid bij 
meer letterlijke teksten in het gedrang komt, wordt wel door 43% van de respondenten ingezien, maar 
desondanks geeft een ruime meerderheid aan de letterlijkheid te prefereren boven een ingekorte tekst. Een 
uitzondering voor letterlijke ondertiteling geldt voor kromme zinnen. Deze worden door ongeveer de helft 
van de respondenten als hinderlijk ervaren en kunnen daarom beter aangepast worden. Ruim de helft van de 
respondenten vindt dat de ondertiteling te vaak weg valt. 

Herkomst
Respondenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat iedere spreker een eigen kleur krijgt. Het gebruik 
van kleuren wordt geprefereerd boven het gebruik van namen. De helft van de gebruikers geeft aan over het 
algemeen tevreden te zijn over het gebruik van kleuren. 

Essentie
Het weergeven van de essentie (samenvattende tekst) wordt alleen door een kleine meerderheid van de 
respondenten gewaardeerd, wanneer de benodigde leestijd er mee wordt verkort. Over het algemeen wordt 
samenvattende tekst niet positief ervaren. Respondenten raken ervan in de war en hebben het gevoel dat ze 
stukken missen. Versimpeling van tekst en woorden wordt niet gewaardeerd en wordt zelfs door meer dan 
driekwart van de mensen als betuttelend ervaren. Inkorten van tekst zou niet het streven van de ondertitelaar 
moeten zijn. 

Spelling
Hieruit kunnen we concluderen dat de respondenten goede spelling en zinsbouw belangrijk vinden. De 
conclusies ten aanzien van zinsbouw kunnen wel enigszins onder druk komen te staan wanneer we deze 
verbinden met de eis van letterlijkheid. Moet je taalfouten of versprekingen van sprekers letterlijk overnemen?  

Weergave
We kunnen concluderen dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de weergave van de 
ondertitels. Twee regels per keer, wordt als prettig ervaren. De meesten geven aan dat de titels over het algemeen 
lang genoeg in beeld zijn en dat ze goed te lezen zijn. Respondenten vinden het storend wanneer de ondertiteling 
over de naam van de geïnterviewde of andere belangrijke informatie valt. Speciale aandacht moet uitgaan naar 
het garanderen van ondertiteling bij herhalingsprogramma’s en bijvoorbeeld opgenomen programma’s.   

Sfeeraanduiding 
Minder overtuigend dan de reacties ten aanzien van letterlijkheid en gelijktijdigheid zijn deze conclusies, maar 
ze zijn wel eensluidend. Sfeeraanduidingen/regieaanwijzingen vergroten het begrip en wordt door de achterban 
gewaardeerd. Het is ook verklaarbaar. Lang niet alle respondenten hebben zo’n groot gehoorverlies, dat ze de 
aanvullende geluiden niet horen. Voor hen is het weergeven van deze sfeeraanduidingen niet noodzakelijk. 

Programma (makers)
Het merendeel van de respondenten vindt het belangrijk dat de sprekers goed in beeld zijn. Dit is begrijpelijk, 
want velen combineren het lezen van de ondertitels met spraakafzien. Belangrijk voor een goed begrip van 
het programma is dat er door de programmamakers goed wordt toegezien op het feit dat mensen niet te snel 
spreken, niet door elkaar heen praten en het voorkomen van achtergrondlawaai.

5.12 Kwaliteitseisen

Aan de hand van dit onderzoek komen we tot de volgende set kwaliteitseisen die gelden voor goede 
ondertiteling:
 
 § Zorg ervoor dat ondertiteling synchroon loopt met het gesproken woord. 
 § Zorg ervoor dat live-programma’s met vertraging worden uitgezonden, zodat de ondertiteling  

synchroon kan lopen met de gesproken tekst.
 § Geef de gesproken tekst zo letterlijk mogelijk weer.
 § Pas kromme zinnen aan.
 § Zorg ervoor dat ondertiteling niet onnodig wegvalt.
 § Geef in de ondertiteling elke spreker een eigen kleur, zodat duidelijk te zien is wie wat zegt. 
 § Beperk een samenvattende ondertiteling slechts tot die gevallen waarbij de letterlijke weergave  

van de tekst tot onleesbaarheid leidt.
 § Zorg voor juiste spelling en zinsopbouw
 § Beperk de ondertiteling tot maximaal 2 regels
 § Zorg dat de ondertiteling nooit relevantie informatie zoals de naam van de gast bedekt. 
 § Garandeer ook ondertiteling bij herhalingsprogramma’s of opgenomen programma’s.
 § Werk met sfeeraanduidingen, zoals ‘de deur slaat dicht’, ‘de telefoon gaat’, enz.

Voor programmamakers gelden de volgende kwaliteitseisen: 
 § Geef aandacht aan de zichtbaarheid van de sprekers.
 § Laat mensen niet door elkaar praten.
 § Zorg dat sprekers niet te snel praten.
 § Voorkom achtergrondlawaai.
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6  BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN ONDERTITELING         

6.1 Inleiding

Programma’s die direct worden uitgezonden (live-programma’s) worden op een heel andere manier ondertiteld, 
dan programma’s die ruim voor de uitzending al helemaal klaar zijn (voorbereidbare programma’s). Hoe 
beoordeelt de kijker deze vormen van ondertiteling? In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het verschil in 
de beoordeling van beide soorten programma’s. 

De informatie voor deze nadere beoordeling is verkregen via een enquête die is gehouden in de periode van 
juni tot november 2011 onder dove, slechthorende en horende kijkers. Aan de hand van een vragenlijst kon 
men verschillende Nederlandstalige televisieprogramma’s beoordelen. Per gekeken programma diende een 
beoordeling te worden ingevuld. De gestelde vragen gingen over het programma, het moment van uitzending, 
de kwaliteit en over de respondent zelf (bijlage 1). 

6.2 Ondertitelvormen 

Er zijn verschillende vormen van ondertiteling, namelijk voorbereidbare ondertiteling, live-ondertiteling of 
semi-live ondertiteling. 

Voorbereidbare programma’s
Een vooraf opgenomen programma wordt door de omroep ruim op tijd aangeleverd aan de ondertiteldienst. 
Hier wordt een programma van een uur in ongeveer vijf werkuren voorzien van ondertiteling. Omdat er 
voldoende tijd beschikbaar is om het programma te ondertitelen, kan de ondertiteldienst optimale kwaliteit 
leveren, zowel qua inhoud (‘de tekst’) als timing (‘het synchroon lopen van titel en spraak’).
Een recente ontwikkeling op dit gebied is dat bij deze vorm van ondertiteling de ‘titels’ via spraakherkenning 
automatisch kunnen worden gegenereerd. Deze vorm is nog niet foutloos, waardoor het nog niet optimaal 
werkt, maar het kan op termijn zorgen voor een behoorlijke efficiencyslag.

Live-ondertiteling
Bij live-ondertiteling wordt de ondertiteling tijdens een directe uitzending gemaakt en bij het programma 
gevoegd. Ondertitelaars bekijken het programma, spreken via het spraakherkenning(s)programma de tekst 
meestal samengevat in. Hierna verschijnt de ingesproken tekst op hun computerscherm. Na controle van de zin 
verstuurt de ondertitelaar de tekst de ether in. Hierdoor wordt de kwaliteit dan logischerwijs door twee zaken 
beperkt: 
1. de titelredacteur moet op hoge snelheid tekst kunnen produceren en heeft nauwelijks tijd voor 

foutcorrecties of het toevoegen van regieaanwijzingen; 
2. de tekst loopt noodgedwongen achter de spraak aan: van ‘synchroon lopen’ kan geen sprake zijn.

Semi-live ondertiteling
Semi-live ondertiteling betekent dat de ondertiteling van een gedeelte van het programma wordt voorbereid en 
een ander deel live, tijdens de uitzending wordt ondertiteld. In paragraaf 6.5 wordt deze ondertitelvorm meer 
uitgewerkt.

6.3 Stellingen

In de vragenlijst konden de respondenten het programma onder andere beoordelen aan de hand van de stellingen:
1. De ondertitels waren op het juiste moment in beeld. 
2. De ondertitels waren lang genoeg in beeld. 
3. Ik kon goed volgen wie wat heeft gezegd. 
4. Alles wat er gezegd is werd letterlijk ondertiteld. 
5. De ondertiteling was een samenvatting van dat wat gezegd werd. 
6. Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb van het programma.

Bij de analyse van de beoordelingen is eerst bekeken of het ging om een programma met live of voorbereidbare 
ondertiteling. Hierdoor kon in beeld worden gebracht hoe de respondenten de verschillende stellingen 
beoordeelden voor deze twee verschillende soorten ondertiteling.

6.3.1 De ondertitels waren op het juiste moment in beeld.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

Een duidelijk verschil in reactie op deze stelling is zichtbaar. Bij voorbereidbare ondertiteling geeft 62% aan dat 
de ondertiteling altijd of meestal op tijd in beeld verschijnt. Bij live-ondertiteling is dit slechts 17%. 

6.3.2 De ondertitels waren lang genoeg in beeld.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

Op de stelling dat de ondertitels lang genoeg in beeld waren, lopen de meningen veel minder uiteen. In totaal 
geeft 65% van de respondenten aan dat de live-ondertiteling altijd of meestal lang genoeg in beeld is, voor de 
voorbereidbare ondertiteling is dat 72%. 

• altijd

• meestal

• soms

• nooit

• weet niet
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6.3.3 Ik kon goed volgen wie wat gezegd heeft.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

De reactie op deze stelling laat weer een groot verschil zien tussen beide vormen van ondertiteling. 63% van 
de respondenten geeft bij voorbereidbare programma’s aan dat altijd of meestal goed te volgen is wie wat 
zegt, terwijl dat voor live programma’s slechts 32% is. 

6.3.4 Alles wat er werd gezegd, is letterlijk ondertiteld.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

Uit deze overzichten valt te lezen dat de respondenten bij de voorbereidbare programma’s vaker letterlijke 
ondertiteling zien dan bij live-programma’s. 44% van de respondenten geeft zelfs aan dat de ondertiteling 
nooit letterlijk is bij de beoordeelde live-programma’s. 

6.3.5 De ondertiteling was een samenvatting van dat wat gezegd werd.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

Uit bovenstaande uitkomst blijkt dat de respondenten bij de live programma’s vaker samenvattende ondertiteling 
zien, dan bij voorbereidbare-programma’s. 36% van de respondenten geeft aan dat de ondertiteling meestal 
samenvattend is bij het beoordeelde live-programma. 

6.3.6 Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb van het programma.

Voorbereidbare ondertiteling Live-ondertiteling

Deze stelling is van alle stellingen wellicht de meest belangrijke en de reactie erop laat een groot verschil 
zien. Opvallend is dat 38% van de mensen altijd of meestal het gevoel heeft iets te missen bij voorbereidbare 
ondertiteling. Dit percentage is hoog, maar bij live-programma’s is het percentage nog veel hoger: daar geeft 
63% aan altijd of meestal wat te missen. Bij voorbereidbare ondertiteling geeft verder 30% aan nooit het gevoel 
te hebben iets te missen. 

6.3.7 Fouten in de spelling

Ik zag veel fouten in de spelling Voorbereidbare ondertiteling Live ondertiteling

Nee 81 % 7 %

Ja 42 % 42 %

Weet ik niet 12 % 16 %

De stelling: “Ik zag veel fouten in de spelling”, werd bij de voorbereidbare programma’s door 81% met nee,  
7% met ja en 12% met weet ik niet beantwoord. Bij de live-programma’s was de reactie als volgt 42% ja,  
42% nee en 16% met weet ik niet. Respondenten zien dus beduidend meer fouten in de ondertiteling van de  
live-programma’s.

6.4 Beoordeling

Uit de beoordeling van al deze programma’s blijkt dat de ondertiteling van de voorbereidbare programma’s 
gemiddeld met een zeven wordt gewaardeerd. De gemiddelde beoordeling voor live-ondertiteling ligt een stuk 
lager, namelijk op een 4,5. 

Hierbij willen we wel aangeven dat we vermoeden dat veel respondenten de vragenlijst hebben gebruikt om 
aan te geven wat ze niet goed vonden aan de ondertiteling. Dit wordt onderbouwd door het gegeven dat de 

• altijd

• meestal

• soms

• nooit

• weet niet
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• meestal

• soms

• nooit

• weet niet
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vragenlijst in 63% van de gevallen is ingevuld voor live ondertitelde programma’s, terwijl dit ongeveer 50% 
zou moeten zijn (bron: Publieke Omroep). Het ondertitelen van live programma’s is lastiger en kwalitatief vaak 
wat slechter. Om die reden heeft het waarschijnlijk vaker mensen gemotiveerd om de beoordeling in te vullen. 

6.5 Semi-live ondertiteling

Semi-live ondertiteling is een combinatie tussen voorbereidbare en live-ondertiteling. Bij semi-live ondertiteling 
wordt het materiaal kort voor de uitzending aangeleverd aan de ondertitelafdeling. Dit betekent dat een gedeelte 
van het programma wordt voorbereid en een ander deel live, tijdens de uitzending wordt ondertiteld. In een enkel 
geval wordt een live programma met een korte vertraging uitgezonden. Tijdens deze korte vertraging wordt de 
ondertiteling gemaakt. Omdat haast is geboden, zijn concessies aan de kwaliteit van inhoud en timing omvermijdelijk.

Uitzending met korte vertraging
Het live-programma ‘De Wereld Draait Door’ wordt uitgezonden met twee minuten vertraging. In die 2 
minuten heeft de ondertitelafdeling de gelegenheid om de ondertitels te maken. De ondertiteling wordt 
dan wel door twee personen gemaakt om de kwaliteit hiervan te garanderen. Daardoor is deze vorm van 
ondertiteling duurder dan ondertiteling van andere live-programma’s. 

Het meest opvallende commentaar dat de respondenten hadden op de ondertiteling van ‘De Wereld Draait 
Door’ was dat de kwaliteit niet constant is en dat de teksten samengevat en niet letterlijk genoeg zijn. Van 
meerdere respondenten kreeg het panel reacties waaruit bleek dat men vond dat het programma in het 
begin beter wordt ondertiteld dan aan het eind. ‘Het begint goed met de ondertiteling, maar halverwege het 
programma, na het muziekgedeelte, dan loopt de ondertitelband vast lijkt het wel.’ Iemand anders gaf aan: 
‘DWDD begint altijd goed met de ondertiteling, maar halverwege het programma gaat de kwaliteit vaak erg 
achteruit.’

‘De Wereld Draait Door’ is vanwege ondermeer de hoge spreeksnelheid van Matthijs van Nieuwkerk een 
zeer moeilijk programma om te ondertitelen. Uit de beoordeling concludeert het panel voorzichtig dat het 
voor de kwaliteit van ondertiteling van groot belang is dat het programma met een korte vertraging wordt 
uitgezonden, maar onze indruk is dat 2 minuten vertraging in dit geval net te kort is voor een kwalitatief goede 
ondertiteling gedurende het hele programma.

Een combinatie van live- en voorbereidbare ondertiteling 
Het Journaal is vaak een combinatie van live- en voorbereidbare ondertiteling. Veel onderwerpen zijn van tevoren 
gemaakt en kunnen dus vooraf van ondertiteling worden voorzien. Er zijn echter ook live items die tijdens de 
uitzending moeten worden ondertiteld. Voor de kijker houdt dit in dat de kwaliteit van ondertiteling bij het 
journaal heel verschillend kan zijn. ‘Bij een bepaalde reportage ging het ondertitelen niet goed, waarna alles veel te 
snel werd ingehaald. Maar dit was 1 reportage, verder ging het goed.’ Of zoals iemand anders het verwoordde: ‘Niet 
elk onderwerp werd ondertiteld, waardoor de beelden niet klopten bij wat er te lezen was.’ Voor de kijkers is het van 
groot belang dat de beelden en de ondertiteling synchroon lopen en dat de kwaliteit constant is. 
 

6.6 Geen ondertiteling

Het gebeurt helaas ook nog geregeld dat, in tegenstelling tot wat is aangekondigd, programma’s geen 
ondertiteling hebben. Hiervoor kunnen meerdere oorzaken zijn: de programma’s worden te laat aangeleverd 
aan de ondertitelafdeling of er zijn technische problemen. Als dove of slechthorende kijker ben je dan ernstig 
gedupeerd en kun je het programma niet of moeilijk volgen. Ook komt het voor dat programma’s wel zijn 
ondertiteld, maar niet leesbaar zijn, omdat onder in beeld een witte balk meeloopt, of de ondertiteling stopt 
halverwege een programma.

‘Afgelopen woensdag volgde ik het debat over de Irakkwestie op televisie, toen bleek dat om ongeveer 24.00 de 
ondertiteling stopte en ik vroeg mij dus af of je als slechthorende of dove niet meer meetelde.’ 

‘Terug van vakantie en eindelijk weer eens toe aan het eerste 8 uur journaal. Doet de ondertiteling niets. Nou laat 
dan maar weer zitten. Ik ben teleurgesteld dat het nog steeds voorkomt dat het journaal niet is ondertiteld. Het is het 
enige dat ik echt wil zien op TV. Zonder ondertitels krijg ik niets mee en hoef ik geen journaal te zien.’

‘De ondertitels bleven hangen, er kwam daarna niks meer, dus ik heb buiten het begin van het programma alles gemist.’

‘In het begin werden er een paar zinnen ondertiteld, maar vervolgens werd het traag: eerst werd lang niet alles 
ondertiteld en vervolgens bleef de tekst hangen.’

Ik heb er begrip voor dat soms een programma niet wordt ondertiteld.

Uit de reacties op bovenstaande stelling blijkt dat ook de continuïteit van de ondertiteling erg belangrijk is voor 
de beoordeling van de ondertiteling. 10% van de respondenten geeft aan te kunnen begrijpen wanneer een 
programma niet is ondertiteld. 36% heeft er soms begrip voor, maar bijna 50% van de respondenten heeft er 
nooit begrip voor. Het wegvallen van ondertiteling heeft een heel grote invloed op de indruk die de respondenten 
krijgen van hoe met hun belangen wordt omgesprongen. 

6.7 Conclusies 

In dit hoofdstuk zijn de verschillen tussen live-ondertiteling en voorbereidbare ondertiteling onder de loep genomen. 

 § Er zijn grote verschillen in de beoordeling geconstateerd, die vooral liggen op het gebied van timing, 
letterlijkheid en spelling. Dit is begrijpelijk vanwege het karakter van de ondertiteling. Voorbereidbare 
programma’s worden gemiddeld met een 7 beoordeeld. Het rapportcijfer dat respondenten geven voor live-
ondertiteling is een 4,5. Ondertiteling van live-programma’s is vaak ver onder de maat. De programma’s zijn 
door doven en slechthorenden vaak niet tot onvoldoende te volgen, waardoor zij noodgedwongen besluiten 
deze programma’s niet meer te kijken. 

 § Het onderzoek dat door het kwaliteitspanel is uitgevoerd geeft ook aan dat een wisselende kwaliteit van 
ondertiteling als erg storend wordt ervaren. Veel kijkers begrijpen niet waarom dit gebeurt. 

 § Geadviseerd wordt te onderzoeken welke programma’s nog meer geschikt zijn om met een kleine vertraging uit te 
zenden en tevens te bekijken of ‘De Wereld Draait Door’ met een iets grotere vertraging kan worden uitgezonden. 

 § Wat ontzettend veel frustratie bij dove en slechthorende kijkers oproept is het ontbreken van ondertiteling. 
SOAP! adviseert om te onderzoeken hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

• altijd

• meestal

• soms

• nooit

• weet niet
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

We zijn aan het einde gekomen van het rapport. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste conclusies van de vorige 
hoofdstukken aan bod en zullen we daar waar mogelijk aanbevelingen doen. 

Uit onderzoek dat onlangs in opdracht van de NPO is uitgevoerd, is gebleken dat 5,4 miljoen mensen ondertiteling 
gebruiken. Hiervan zijn 1,6 miljoen mensen doof of slechthorend. Voor hen is ondertiteling van groot belang. Nu 
de ondertitelingverplichting en feit is, wil SOAP! meer zicht krijgen op de kwaliteit van ondertiteling. Daartoe heeft 
SOAP! een kwaliteitspanel opgericht met dove, slechthorende en horende leden. Dit panel heeft met het uitzetten 
van twee verschillende enquêtes antwoord gezocht op de vragen: ‘Wat zijn de belangrijkste kwaliteitscriteria voor 
ondertiteling?’ en ‘Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld?’ 
 
De respondenten
Het aantal doven en slechthorenden is niet alleen groot, maar ook zeer divers. Slechthorende kijkers ervaren 
ondertiteling over het algemeen heel anders dan dove kijkers. Sommige mensen kunnen goed spraakafzien (liplezen), 
terwijl anderen daar geen steun aan hebben. Sommige mensen lezen snel en hebben een goede Nederlandse 
taalontwikkeling, voor anderen is de Nederlandse taal lastig. Ongeveer de helft van de ondertitelinggebruiker is 60 jaar 
of ouder, 72% van de respondenten heeft een hoortoestel of cochleair implantaat en 74% van de respondenten vindt 
dat zij de Nederlandse taal goed beheert. Voor al deze mensen is ondertiteling van groot belang. Velen van hen kunnen 
het programma alleen volgen wanneer het op een goede manier is ondertiteld. Uit de enquête bleek dat (hoofdstuk 4):
 § bijna 75% van de respondenten per week meer dan 5 uur Nederlandstalige televisieprogramma’s kijkt.
 § 67% altijd ondertiteling gebruikt. Voor 60% van de respondenten is het de enige manier om een programma 

te kunnen volgen.
 § 65% van de respondenten bij het ontbreken van ondertiteling stopt met het kijken van een programma. 

Wat zijn de belangrijkste kwaliteitseisen voor ondertiteling?
Wat is goede ondertiteling? Met de enquête heeft het kwaliteitspanel geprobeerd inzicht te krijgen in het belang 
van de verschillende kwaliteitsaspecten en hebben we de volgende set kwaliteitseisen geformuleerd die gelden 
voor goede ondertiteling:
 
 § Zorg ervoor dat ondertiteling synchroon loopt met het gesproken woord.
 § Zorg ervoor dat live-programma’s met vertraging worden uitgezonden, zodat de ondertiteling synchroon kan 

lopen met de gesproken tekst.
 § Geef de gesproken tekst zo letterlijk mogelijk weer.
 § Pas kromme zinnen aan.
 § Zorg ervoor dat ondertiteling niet onnodig wegvalt.
 § Geef in de ondertiteling elke spreker een eigen kleur, zodat duidelijk te zien is wie wat zegt. 
 § Beperk een samenvattende ondertiteling slechts tot die gevallen waarbij de letterlijke weergave van de tekst 

tot onleesbaarheid leidt.
 § Zorg voor juiste spelling en zinsopbouw.
 § Beperk de ondertiteling tot maximaal 2 regels.
 § Zorg dat de ondertiteling nooit relevantie informatie zoals de naam van de gast bedekt. 
 § Garandeer ook ondertiteling bij herhalingsprogramma’s of opgenomen programma’s.
 § Werk met sfeeraanduidingen, zoals ‘de deur slaat dicht’, ‘de telefoon gaat’, enz.

Kwaliteitseisen voor programmamakers zijn: 
 § Geef aandacht aan de zichtbaarheid van de sprekers.
 § Laat mensen niet door elkaar praten.
 § Zorg dat sprekers niet te snel praten.
 § Voorkom achtergrondlawaai.

Voor de providers van digitale televisie gelden de volgende kwaliteitseisen:
 § Zorg dat ondertiteling altijd goed wordt doorgegeven.
 § Verstrek heldere informatie over het beschikbaar zijn van ondertiteling via de verschillende abonnementen.

Hoe wordt de huidige ondertiteling beoordeeld?
Het onderzoek heeft ook inzichtelijk gemaakt hoe de kijkers live en voorbereidbare ondertiteling waarderen. 
De grote verschillen in de beoordeling liggen vooral op het gebied van timing, letterlijkheid en spelling. 
Voorbereidbare programma’s worden gemiddeld met een 7 beoordeeld. Het rapportcijfer dat respondenten 
geven voor live-ondertiteling is veel lager, namelijk een 4,5. Ondertiteling van live-programma’s is volgens de 
respondenten vaak ver onder de maat. De programma’s zijn door dove en slechthorende kijkers vaak niet tot 
onvoldoende te volgen, waardoor zij noodgedwongen besluiten deze programma’s niet meer te kijken.
Naast de voorbereidbare en live-ondertiteling bestaan verschillende tussenvarianten (semi-live ondertiteling): ‘De 
Wereld Draait Door’ een live-programma dat met enkele minuten vertraging wordt uitgezonden of bijvoorbeeld 
het Journaal waarvan sommige items al van te voren zijn ondertiteld. 
Uit de beoordeling van deze programma’s blijkt dat de ondertiteling bij beide tussenvarianten nog niet als 
optimaal wordt ervaren door de respondenten. De vertraging bij ‘De Wereld Draait Door’ lijkt net te kort te 
zijn voor een kwalitatief goede ondertiteling gedurende het gehele programma. Ook de combinatie tussen 
voorbereidbare en live items zoals bij het Journaal is voor veel kijkers storend. Voor hen is het onbegrijpelijk 
waarom de kwaliteit van de ondertiteling zo varieert gedurende het programma. 
Daarnaast ontstaan veel frustraties bij dove en slechthorende kijkers door het onaangekondigd ontbreken van 
ondertiteling. 
 
Aanbevelingen
De conclusies uit het onderzoek zijn duidelijk. Dankzij de opgelegde verplichting die is gaan gelden voor de 
Publieke en Commerciële Omroepen is het aantal programma’s dat ondertiteld wordt aanzienlijk gestegen. 
Hierdoor kunnen dove en slechthorende kijkers, maar ook veel anderen, de Nederlandse televisieprogramma’s goed 
volgen en dat is een enorme stap vooruit. Tegelijkertijd is het duidelijk dat voor het leveren van kwalitatief goede 
ondertiteling nog een aantal belangrijke stappen moet worden gezet. Deze vindt u terug in onze aanbevelingen. 
 

a. Kwaliteitsverbetering ondertiteling live-programma’s
 Zoals in dit rapport in beeld is gebracht zien we duidelijk dat vooral de ondertiteling van live-programma’s 

onvoldoende scoort. In Nederland moet er serieus gezocht worden naar oplossingen voor deze situatie. 
Het kan niet zo zijn dat dove en slechthorende kijkers in Nederland het journaal, politieke debatten, 
veel praatprogramma’s en sportprogramma’s niet kunnen kijken, omdat het programma door de slechte 
ondertiteling niet te volgen is. Het is van groot belang de kwaliteit van live-ondertiteling te verbeteren. 

 
SOAP! adviseert de mogelijkheden te onderzoeken om live-programma’s in Nederland standaard met een 
vertraging uit te zenden. Het programma De Wereld Draait Door wordt met een vertraging van 2 minuten 
uitgezonden. In ons onderzoek concludeerden we eerder dat 2 minuten vertraging wellicht niet in iedere 
situatie voldoende is. Daarom zouden wij tevens willen adviseren te zoeken naar de meest ‘optimale’ 
vertraging. Hiermee bedoelen we dat we zoeken naar een vertraging waarbij uiteraard rekening gehouden 
wordt met de maximale vertraging die nog acceptabel is vanuit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting, 
maar waarbij de ondertiteling van de programma’s voor de achterban te volgen is en dus ruim voldoende 
scoort. SOAP! schat in dat bij een vertraging van 5 minuten tussen opname en uitzending ook live 
programma’s toegankelijk worden gemaakt voor doven, slechthorenden en andere gebruikers van ondertiteling. 

b. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek 
 Ondertiteling die niet te volgen is, is geen ondertiteling. Daarom vindt SOAP! dat de kwaliteit van ondertiteling 

een belangrijke peiler moet worden bij de vaststelling van het verplichte ondertitelpercentage. Nu speelt de 
kwaliteit van ondertiteling daarbij geen rol. Ook wanneer de ondertiteling zo slecht is dat het programma niet 
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te volgen is, mag dit programma toch meegeteld worden. SOAP! is van mening dat programma’s die niet 
gevolgd kunnen worden door de dove en slechthorende kijkers, ook niet mee zouden mogen tellen voor 
het verplichte percentage. Om de kwaliteit van ondertiteling te beoordelen is het van belang dat er een 
klanttevredenheidsonderzoek wordt ontwikkeld door bijvoorbeeld het Ministerie van OCW. Op deze manier 
kan gestandaardiseerd in kaart worden gebracht hoe ondertiteling door de gebruikers gewaardeerd wordt.

c. Kwaliteitseisen implementeren 
 Uit het onderzoek blijkt dat de wensen van gebruikers op sommige onderdelen verschillen van de 

kwaliteitseisen die de ondertitelaars gebruiken. Het grootste verschil is met name te vinden in de wens 
van de achterban voor een zo letterlijk mogelijke weergave van het gesprokene en een beperking van 
samenvattende tekst. De achterban beschouwt het korter weergeven en versimpelen van woorden als 
betutteling en stoort zich daar aan. SOAP! zou graag zien dat ondertitelaars deze set kwaliteitseisen gaat 
hanteren en daar waar nodig verder uitwerkt.

d. Instellen ketenoverleg
 Voor goed te volgen Nederlandstalige programma’s is het belangrijk dat men in de hele keten 

(programmamakers tot televisie providers) het belang van ondertiteling onderschrijft. Zonder goede 
ondertiteling mis je zo’n 10% van je potentiële kijkers. Het is dus zaak ondertiteling te beschouwen als 
noodzakelijke in plaats van een onnodige ‘extra’ service. Dit houdt in dat de omroepen ervoor moeten 
zorgen dat de programma’s ruim op tijd klaar zijn, zodat ze vakkundig ondertiteld kunnen worden. Iets wat 
maar al te vaak wordt vergeten.  
Naast de ondertitelaars en de omroepen hebben ook de providers een niet te onderschatten rol. Het 
gebeurt nu nog te vaak dat ondertiteling ineens wegvalt of hapert. Soms komt dit alleen maar op een 
bepaalde zender voor. Wij zijn van mening dat er door de providers te weinig aandacht wordt besteed aan 
ondertiteling, terwijl ondertiteling voor veel mensen heel erg belangrijk is. Met de opkomst van digitale 
televisie zijn de verschillen alleen nog maar groter geworden. SOAP! adviseert providers meer voorlichting 
te geven over de ondertiteling die wel of niet beschikbaar is via de verschillende abonnementen. Tevens 
adviseert SOAP! een halfjaarlijks ketenoverleg in te stellen. Hierin zou de Publieke Omroep de organiserende 
partij moeten zijn. Het is van belang om geregeld samen om tafel te zitten om de knelpunten ten aanzien 
van kwalitatief goede ondertiteling te bespreken en te verbeteren.
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Bijlage 1

ENQUETE: Beoordeling ondertiteling programma’s

1. Wat is de naam van het programma dat u wilt beoordelen? 

2. Wanneer heeft u het programma gekeken?  [datum]

3. Op welke zender heeft u het programma gekeken?

4. Hoe beoordeelt u het programma dat u heeft gezien? 

De ondertitels waren op het juiste moment in beeld. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

De ondertitels waren lang genoeg in beeld. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

Ik kon goed volgen wie wat heeft gezegd. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

Alles wat er is gezegd werd letterlijk ondertiteld. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

De ondertiteling was een samenvatting van dat wat gezegd werd. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

Ik heb het gevoel dat ik iets gemist heb van het programma. 
[nooit – soms – meestal – altijd]

5. Ik zag veel fouten in de spelling.  
 [ja, nee, ik weet het niet]

6. De ondertiteling van dit programma geef ik een: 
 [cijfer 1 t/m 10]

7. Heeft u nog opmerkingen over de ondertiteling van dit programma?
 [ja, nee]

8. Ik ben: 
 0 doof geboren 
 0 slechthorend geboren 
 0 op latere leeftijd (plots)doof geworden 
 0 CI gebruiker 
 0 op latere leeftijd slechthorend geworden 
 0 horend 
 0 anders, namelijk…….

Wij danken u voor uw medewerking

Bijlage 2

ENQUETE: Wat vindt u van de kwaliteit van ondertiteling? 

De vragen die in deze enquête worden gesteld gaan alleen over de ondertiteling van Nederlandstalige programma’s.  

A. Persoonlijke situatie

1. Ik ben: 
0 jonger dan 20 jaar
0 20 - 39 jaar
0 40 - 59 jaar
0 ouder dan 60 jaar

2. Ik ben:
0 slechthorend geboren
0 op latere leeftijd slechthorend geworden
0 doof geboren
0 op latere leeftijd (plots)doof geworden 
0 horend
0 anders, namelijk

3. Gebruikt u hoortoestellen of een cochleair 
implantaat? 

0 Hoortoestel
0 Cochleair Implantaat
0 Nee
0 Anders, namelijk

4. Ik beheers de Nederlandse taal:
0 slecht
0 matig
0 voldoende
0 ruim voldoende
0 goed 

5. Hoeveel uur per week kijkt u Nederlandstalige 
televisieprogramma’s?

0 minder dan 1 uur per week
0 1 tot 5 uur per week
0 5 tot 10 uur per week
0 meer dan 10 uur per week 

6. Gebruikt u ondertiteling als u Nederlandstalige 
programma’s kijkt?

0 Altijd
0 Meestal
0 Soms
0 Bijna nooit

7. Waar gebruikt u ondertiteling voor?
0 Het is de enige manier waarop ik kan volgen wat 

op televisie gezegd wordt.
0 Ter ondersteuning, het helpt me om het te 

begrijpen.
0 De mensen met wie ik televisie kijk gebruiken 

ondertiteling.
0 Ik gebruik geen ondertiteling.

8. Welke programma’s kijkt u meestal op televisie? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

0 Nieuws 
0 Praatprogramma’s 
0 Quiz/ Spelprogramma’s 
0 Sport
0 Documentaires
0 Soap-series
0 Anders, namelijk

9.  Hoe weet u welk programma ondertiteld is? 
0 Teletekst
0 Televisiegids
0 Vrienden
0 Ik wacht tot het programma start
0 Anders, namelijk.....

10. Wat doet u wanneer een programma niet  
ondertiteld is? 

0 Ik zet de televisie uit of ga door naar een andere 
zender.

0 Ik blijf kijken en probeer te raden wat ze zeggen.
0 Ik blijf kijken en probeer door spraakafzien/liplezen 

te begrijpen wat er gezegd wordt.
0 Ik blijf kijken en zet de volume harder.
0 Ik blijf kijken en vraag iemand anders mij te 

vertellen wat er gezegd wordt.
0 Ik blijf kijken zonder al te veel problemen.
0 Anders, namelijk
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11. Ik ontvang televisie op de volgend manier:
0 analoog 
0 via de kabel (analoog)
0 digitaal
0 via de kabel (digitaal) 
0 via digitenne 
0 via internet 
0 via de satelliet 
0 anders, namelijk: 
0 weet ik niet

12. Mijn televisie-abonnement loopt via:
0 KPN
0 UPC
0 Ziggo
0 Tele 2
0 anders, namelijk ………..
0 weet ik niet

B. Kwaliteit

Wat vindt u belangrijk aan ondertiteling?  
Geef antwoord op de volgende stellingen. 
helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – 
helemaal eens – weet ik niet

13. Gelijktijdigheid
 § Ik vind het belangrijk dat de ondertiteling direct  

in beeld verschijnt als de persoon op televisie  
begint te praten.

 § Als de ondertiteling teveel achterloopt, raak ik in 
de war en kan ik het programma niet meer volgen.

 § Ondertiteling loopt altijd veel achter bij het 
gesprokene.

 § Vooral bij live-programma’ s loopt de  
ondertiteling vaak te ver achter bij het  
gesprokene.

 § Bij interviews loopt de ondertiteling vaak  
te ver achter bij het gesprokene.

14. Letterlijkheid
 § Ik vind het belangrijk dat ondertiteling letterlijk 

(woord voor woord) weergeeft wat er gezegd 
wordt.

 § Er mogen geen stukken tekst (ondertiteling) 
wegvallen.

 § Ik vind het vervelend als kromme zinnen in de 
ondertiteling letterlijk weergegeven worden.

 § De ondertiteling komt meestal letterlijk overeen 
met het gesprokene.

 § De ondertiteling valt meestal niet weg.
 § Over het algemeen gaat de ondertiteling niet te 

snel, zodat ik het goed kan lezen.
 § Het gevaar van letterlijke ondertiteling is dat het 

te snel gaat.
 § Ik heb liever dat de ondertiteling letterlijk is, 

dan dat er rekening gehouden wordt met de 
leessnelheid.

15. Essentie/ inhoud
 § Ik vind het prettig als lange stukken tekst  

worden ingekort. Je hoeft dan minder te lezen, 
maar je begrijpt wel waar het over gaat.

 § Ik vind het belangrijk dat ik de kern van het 
onderwerp kan volgen. Niet alles hoeft ondertiteld 
te worden.

 § Ik vind het vervelend als de ondertiteling wordt 
ingekort, want dan raak ik in de war.

 § Ik vind het vervelend als de ondertiteling wordt 
ingekort, want dan heb ik het gevoel dat ik 
stukken mis.

 § Ik stoor me eraan als de tekst simpeler wordt 
gemaakt.

 § Ik vind het prettig als moeilijke woorden 
versimpeld worden.

 § Ik vind het betuttelend als anderen bepalen  
wat belangrijk is.

 § Ik lees liever een tekst die iets verkort is, dan  
dat ik heel snel een letterlijke tekst lees.

16. Herkomst
 § In de ondertiteling moet duidelijk zijn wie wat zegt.
 § Ik vind het belangrijk dat in verschillende kleuren 

wordt weergegeven wie wat zegt.
 § Elke spreker moet zijn eigen kleur hebben.
 § Ik heb liever dat er in plaats van kleuren namen 

worden gebruikt.
 § Ik vind dat er bij ondertiteling over het algemeen 

goed gebruik gemaakt wordt van kleuren.

17. Sfeeraanduiding
 § Ik vind het belangrijk dat er wordt aangegeven  

wat je nog meer hoort tijdens het programma  
(de deur slaat dicht, spannende muziek etc.).

 § Door het toevoegen van teksten (zoals ‘de deur  
slaat dicht’ e.d.) kan ik programma’s beter volgen.

 § Ik vind over het algemeen dat sfeeraanduidingen  
bij ondertiteling goed ingezet worden.

 § Ik vind sfeeraanduidingen niet nodig.

18. Spelling
 § Het stoort me als er woorden verkeerd gespeld 

zijn.
 § Ik vind goede spelling en zinsbouw belangrijk.
 § Ik vind een schrijffout bij een snel programma 

aanvaardbaar.

19. Weergave
 § Ik heb een voorkeur voor maximaal 2 regels  

per keer.
 § Ik vind het belangrijk dat de ondertiteling lang 

genoeg in beeld is zodat ik het goed kan lezen.
 § Ik heb vaak geen tijd om de ondertiteling te lezen 

(te snel of te kort in beeld).
 § Ik heb liever dat de ondertiteling woord voor  

woord (zoals bij de BBC) verschijnt in plaats van  
regel voor regel.

 § Ik vind het storend als de ondertiteling en de  
naam van de geïnterviewde elkaar overlappen.

 § Ik vind dat de ondertiteling vaak lastig te lezen is.
 § Bij herhalingsprogramma’s moet de (gebrekkige) 

ondertiteling in het oorspronkelijke programma 
worden verbeterd.

 § Bij digitaal opgenomen programma’s mag de 
ondertiteling niet wegvallen.

20. Programma
 § Ik vind het belangrijk dat sprekers duidelijk 

zichtbaar zijn.
 § Ik vind het belangrijk dat er geen mensen door 

elkaar spreken.
 § Programmamakers moeten ervoor zorgen dat  

er in een programma niet te snel gepraat wordt.
 § Programmamakers moeten ervoor zorgen dat er in 

een programma niet teveel achtergrond lawaai is.

21. Wat vindt u van ondertiteling in het algemeen?
 § Ik vind de kwaliteit van de ondertiteling in 

Nederland goed.
 § Ik weet altijd goed wie wat zegt.
 § Ik kan de programma’s die ik bekijk met 

ondertiteling goed volgen.
 § Ik heb er begrip voor als soms een programma niet 

wordt ondertiteld.
 § Ik kan de ondertiteling goed lezen.

22. Wat vindt u het meest belangrijk voor goede 
ondertiteling? (zet in volgorde van belangrijkheid)

 § Spelling
 § Letterlijk (komt letterlijk overeen met gesproken 

tekst)
 § Essentie (geeft - eventueel verkort- essentie van 

gesproken tekst aan)
 § Herkomst (geeft aan wie wat zegt)
 § Sfeeraanduiding (geeft aan wat nog meer te horen 

is) 
 § Weergave (de manier waarop het op televisie 

verschijnt)
 § Programma (de manier waarop het programma 

gemaakt is) 
 § Gelijktijdig (verschijnt tegelijkertijd met de 

gesproken tekst)

 Wij danken u voor uw medewerking
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Bijlage 3

Hoe is de ondertitelingverplichting in Nederland en in de ons omringende EU-lidstaten geregeld?

Een verplichting tot ondertiteling ten behoeve van doven en slechthorenden is er niet op basis van Europese 
regelgeving. In de Europese Richtlijn “Televisie zonder grenzen” is zo’n verplichting niet opgenomen.
In Nederland is in de Mediawet en het daaruit voortvloeiende Mediabesluit wel een dergelijke verplichting 
vastgelegd. In 2006 is die verplichting zelfs uitgebreid  met een gefaseerd in te voeren hoger percentage. 
In de periode van 2008 tot 2011 diende het percentage van ondertiteling van Nederlandstalige 
programmaonderdelen uitgezonden door de publieke Omroepen verhoogd te worden van 80% naar 95%.
De Regionale Omroepen vallen niet onder deze wettelijke verplichting, hoewel ze wel worden gestimuleerd en 
gesubsidieerd om ook hun programma’s zoveel mogelijk te ondertitelen.
Voor de landelijk opererende Commerciële Omroepen geldt eveneens een wettelijke verplichting, maar een lager 
percentage: vanaf 2011 is dit vastgesteld op 50%. 
Van de niet landelijke opererende omroepen zoals RTL werd verwacht dat het goede voorbeeld van Talpa  
(in 2005) werd gevolgd om ook 80% van hun Nederlandstalige programmaonderdelen te ondertitelen.  

België/Vlaanderen
Vlaanderen kent een hoog percentage doven en slechthorenden. Uit een studie in 2003 blijkt dat er 1.054.399 
personen met gehoorproblemen waren (dit is 1 op de 5 inwoners). 
En dat 1 op de 1000 inwoners doof wordt geboren. 
In 2005 werd bijna de helft (45%) van de Nederlandstalige programma’s ondertiteld en men streefde er naar 
dit percentage in 2006 te verhogen naar 50%. Het uitgangspunt was om in de toekomst alle Nederlandstalige 
programma’s van ondertiteling te voorzien. Men zou dan nog meer gebruik maken van spraakherkenning.

Duitsland
Er is geen wettelijke verplichting, maar de diverse Omroepen hebben daar zelf de verantwoordelijkheid 
genomen om alle Duitstalige programmaonderdelen zoveel mogelijk te ondertitelen. De ARD ondertitelde vanaf 
2005 ook alle sportprogramma’s die live werden uitgezonden. Het ZDF heeft zichzelf tot eis gesteld om ook 
zoveel mogelijk live-programma’s te ondertitelen.

Frankrijk
In Frankrijk is wettelijk verplicht voor zowel Publieke als Commerciële Omroepen om alle Franstalige 
programmaonderdelen toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden 

Engeland
Er is geen wettelijke verplichting, maar de Publieke Omroep (BBC 1 en BBC 2) heeft zich als doel gesteld om 
100% van de Engelstalige programmaonderdelen te ondertitelen. Zij vervullen ook een voortrekkersrol in het 
toepassen van spraakherkenningtechnologie ten behoeve van “live” ondertitelen. De Commerciële Omroepen 
zijn wettelijk verplicht tot ondertiteling. Wanneer ze een publieke taak hebben geldt een percentage van 90% 
en zonder die taak is dit 80%. Nieuw Commerciële Omroepen moeten binnen 10 jaar na oprichting aan de 
norm van 80% voldoen.
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