




















































































0

5

10

15

20

25

30

35

40

real. nl 1 real. nl 2 real. nl 3 real. po

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 dlst. po  dlst. nl 3 dlst. nl 2  dlst. nl 1











0

5

10

15

20

25

30

real. r.1  real. r.2 real. r.3fm real. po

35

 dlst. po    dlst. r.3fm     dlst. r.2  dlst.r.1

2004 2005 2006 2007 2008













0 1 2 3 4 5 6

januari 2008

september 2007

Geloven**

Opvoeden doe je zo!

Dier en Natuur tv*

Cultura

Omega tv**

3voor12 On Stage*

Nederland-e*

3voor12 Central*

101.tv

/ Geschiedenis

Holland Doc

Politiek 24

Hilversum Best

Sterren.nl

Consumenten tv

Journaal 24
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