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Mediamasters > online game voor groep 7-8 
In de Week van de Mediawijsheid (21-28 nov. 2014) kunnen basisscholieren uit groep 7 en 8 
deelnemen aan een online game getiteld de MediaMasters (www.mediamasters.nl). Kinderen maken 
een persoonlijk profiel aan en gaan op school aan de slag met opdrachten ofwel mediamissies en 
verdienen daarmee punten voor hun klas. De Week van de Mediawijsheid en MediaMasters worden 
georganiseerd door mediawijsheid-expertisecentrum Mediawijzer.net. 
 
Ouder & kind quiz > samen praten over kinderrechten 
Samen met hun ouders kunnen kinderen thuis deelnemen aan de ouder & kind quiz. Mediawijzer.net 
ontwikkelde de quiz. De quiz bestaat uit een aantal stellingen die gelinkt zijn aan de 10 kinderrechten. 
Kinderen kunnen bij elk recht aangeven welke van de 3 of 4 stellingen zij zelf het belangrijkste vinden. 
Daarna geeft de ouder welke stelling hij of zij het belangrijkste vindt. Vervolgens verschijnt het 
antwoord van het kind in beeld en praten ouder en kind samen door over de stellingen. De stellingen 
zijn gebaseerd op sessies die Mediawijzer.net voerde met kinderen en experts over digitale 
kinderrechten.  
 
Onderzoek > antwoorden op quizvragen anoniem verwerkt 
De antwoorden van de kinderen en ouders op alle stellingen in de quiz zijn volledig anoniem verwerkt 
en geanalyseerd door YoungWorks in opdracht van Mediawijzer.net. Doel van dit onderzoek is 
achterhalen hoe kinderen en ouders denken over mediawijsheid en hun digitale rechten op het internet. 
We bespreken de resultaten van dit onderzoek in dit beknopte rapport. Voor de analyse van de data 
gebruikten we Comparison Tables van SPSS en werkten we met z-tests voor kolom proportions en t-
tests voor means. YoungWorks is gespecialiseerd in onderzoek onder jonge doelgroepen. 
 

OPZET  
 

 
Quiz met vragen en stellingen  
Via een link in de online game ‘Mediamasters’ vulden kinderen en ouders de quizvragen in. De 
vragenlijst bestaat uit achtergrondvragen (geslacht, leeftijd e.d.), de 10 kinderrechten uitgewerkt in 3 of 
4 stellingen en 1 vraag 1 vraag waarbij kinderen en ouders de 3 belangrijkste kinderrechten aangeven. 
 
Hoge respons van 11.000 kinderen en 11.000 ouders 
Het aantal deelnemers aan de Quiz is ongekend hoog. In totaal namen er 22.000 kinderen en ouders 
deel aan de quiz in de periode van 21 t/m 24 november 2014: 
 11.000 kinderen: 41% jongens en 59% meisjes.  

o 51% groep 7 en 49% groep 8. 
o 41% van 10 jaar en 44% van 11 jaar, 9% van 12 jaar en 6% van 9 jaar. 

 11.000 ouders: 71% moeder en 29% vaders. 
De hoge respons is te danken aan de populariteit van de game en de promotie van de quiz via de 
game, twitter en in de klas. Kinderen die de quiz helemaal afronden, krijgen een codewoord dat ze 
kunnen invullen in de game. Dat levert hen extra punten op. Ook dit verklaart de hoge respons.  
De quiz kan tot en met 28-11 gemaakt worden, dus de uiteindelijke respons ligt nog hoger.  
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1. kinderen hebben recht op toegang tot internet 

 
 
 

Niet elk kind heeft toegang tot internet.  
Zo is het voor kinderen van arme ouders soms lastig om te internetten.  

Wat vind jij dat er moet gebeuren om ieder kind toegang tot internet te geven? 
 

 

 
A. Overal moet gratis Wi-Fi zijn. 
B. Ieder kind in Nederland moet een iPad, computer of smartphone krijgen met toegang tot internet. 
C. Op scholen en bibliotheken moeten genoeg computers met toegang tot internet aanwezig zijn. 

 
Veel behoefte aan computers met internettoegang op alle scholen en bibliotheken  
► Ruim de helft (60%) van de kinderen en ouders vindt dat er op scholen en bibliotheken genoeg 

computers met toegang tot internet aanwezig moeten zijn. Deze opvatting leeft significant sterker 
bij ouders dan bij kinderen: 68% versus 51%.  

 
Een derde van jongens gaat voor ‘overal gratis wifi’ 
► Ruim een derde van de jongens pleit voor ‘overal gratis wifi’ (jongens 36% versus mg 31%). 

Kinderen hebben hier meer behoefte aan dan ouders: 33% versus 23%.  
 
‘Een device voor iedereen’ is minder belangrijk  
► Men vindt het minder belangrijk dat ieder kind in Nederland een iPad, computer of smartphone 

krijgt met toegang tot internet. Slechts 12% vindt dit belangrijk. In gezinnen met jonge kinderen is 
het tabletbezit hoog. Vandaar dat de behoefte aan een device voor elk kind minder groot is, die 
behoefte is in veel gevallen immers al ingevuld. 
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2. kinderen hebben recht op veilige media 

 
 
 

Soms worden kinderen online gepest of worden ze verleid tot iets wat ze niet willen, 
bijvoorbeeld het sturen van blootfoto’s. 

Wat vind jij dat er moet gebeuren om deze kinderen te helpen? 
 

 
 

 
A. Ouders moeten hun kinderen hierbij helpen. 
B. Op school moet er les gegeven worden over online pesten en veilig internetten. 
C. Instagram, Whatsapp en Youtube moeten hierbij helpen en regels opstellen. 
D. Er moet een speciale internetpolitie voor kinderen komen die hierbij helpt en aan wie je vragen kan stellen. 

 
40% vindt dat er op school les gegeven moet worden over veilig internetten  
► Zowel kinderen als ouders vinden dat er op school les gegeven moet worden over online pesten en 

veilig internetten. Deze opvatting leeft significant sterker bij ouders dan bij kinderen. Kennelijk zijn 
ouders en kinderen van mening dat het goed is om kinderen zelf weerbaar te maken op internet. 
Ouders (m.n. vaders) zijn hier significant meer van overtuigd dan de kinderen.  

 
Een derde van de kinderen wil een speciale internetpolitie  
► Opvallend is dat een derde van de kinderen vindt dat er een speciale internetpolitie voor kinderen 

moet komen die helpt en aan wie je vragen kan stellen. Ze zijn van mening dat een externe 
organisatie daarvoor verantwoordelijk is of deze taak goed zou kunnen invullen. Opvallend is dat 
slechts 8% van de ouders hier het nut van in zien.  

 
Veel ouders zien het als hun opvoedtaak om kinderen te leren veilig internetten  
► 41% van de ouders vindt dat niet de school maar ouders zelf verantwoordelijk zijn om hun kinderen 

te helpen met veilig internetten. Zowel moeders als vaders zien dit als hun eigen opvoedtaak. 
Slechts 1/6 (16%) van de kinderen vindt dat hun ouders moeten helpen met veilig internetten. 
Ofwel kinderen willen geen bemoeienis van hun ouders met hun internetgedrag, ofwel ze achten 
hun ouders niet capabel. 

 
Social media hoeven geen hulp te bieden en regels op te stellen 
► Opmerkelijk is dat slechts 10% van de kinderen en ouders vindt dat organisaties als Instagram, 

Facebook, Youtube zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan veilig internetten op social media. 
Die verantwoordelijkheid ligt volgens ouders vooral bij ouders en school. In de ogen van kinderen 
zijn dat vooral school en de politie. 
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3. kinderen hebben recht op mediawijze ouders 
 

 
 

Sommige kinderen weten meer van internet en andere media dan hun ouders.  
Wat vind jij dat ouders in ieder geval moeten weten? 

 
 
 

 
A. Hoe sociale media als Instagram, Whatsapp, Skype en Youtube werken. 
B. Dat ze niet ongevraagd foto’s van hun kinderen op internet moeten zetten. 
C. Dat ze zelf het goede voorbeeld moeten geven. 

 
 

Ouders moeten zelf goede voorbeeld geven, vindt de helft van kinderen en ouders 
► Ouders en kinderen zijn het er over eens dat ouders zelf het goede voorbeeld moeten geven op 

internet aan hun kinderen. Ouders zijn hier nog sterker van overtuigd dan kinderen. Zij zijn zich 
bewust van het kopieer-gedrag van kinderen en willen zelf het goede voorbeeld stellen.  

 
Een derde van de kinderen vindt dat ouders niet ongevraagd hun foto’s mogen plaatsen  
► Een derde van de kinderen is van mening dat ouder niet zomaar ongevraagd foto’s van hun 

kinderen op internet mogen zetten. Dat moeten ze eerst met hun kinderen bespreken en om 
toestemming vragen. 10-12 jarigen zijn sociaal gevoelig en vinden het vaak gênant als ouders hun 
foto’s op internet zetten. Ouders daarentegen vinden dit niet belangrijk. Slechts 13% vindt dit zinvol.  

 
Kinderen vinden het minder belangrijk dat ouders weten hoe social media werken 
► Slechts een kwart van de kinderen geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat ouders weten hoe 

Instagram, Whatsapp, Skype, Facebook en Youtube werken. Omdat kinderen zelf hun weg vinden 
op deze media via leeftijdsgenootjes die hen daarbij helpen. Of omdat hun ouders er al goed in 
thuis zijn dus deze behoefte al is ingevuld. Opvallend is dat een derde van de ouders juist wel aan 
geeft dit belangrijk te vinden. Dit zijn de ouders die dagelijks gebruik maken van internet. 
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4. kinderen hebben recht op mediawijs onderwijs 
 

 
 

Op de ene school leren kinderen meer over internet en andere media dan op andere scholen.  
Wat vind jij dat elk kind in ieder geval moet leren? 

 
 

 
A. Hoe ze zelf media leren maken, zoals een filmpje of een website. 
B. Hoe ze goede en slechte informatie op internet uit elkaar weten te houden. 
C. Wat ze wel en niet over zichzelf kunnen vertellen of laten zien op internet. 
D. Hoe ze om kunnen gaan met cyberpesten. 
 
School moet kinderen leren over zelfpresentatie en zelfonthulling op internet  
► Opvallend is dat ruim de helft van de kinderen en ouders van mening is dat school kinderen moet 

leren over wat zij wel en niet over zichzelf kunnen vertellen (zelfonthulling) en laten zien 
(zelfpresentatie) op internet. Moeders en meisjes vinden dit significant belangrijker dan jongens en 
vaders. Beide vaardigheden (zelfpresentatie en zelfonthulling) zijn belangrijke ontwikkelingstaken in 
de puberteit. Internet is het oefenterrein waar kinderen hun nieuwe identiteit kunnen zoeken, 
vormen en toetsen. Echter, dit gaat niet vanzelf. Kinderen moeten er wel in begeleid worden. 
School kan hier een belangrijke rol in spelen.  

 
Kwart kinderen wil op school leren over omgang met cyberpesten  
► Een kwart van de kinderen wil op school graag meer leren over cyberpesten: wat het is en hoe je 

ermee om moet gaan. Kinderen vinden het prettig om ervaringsverhalen van andere kinderen te 
horen en te horen hoe zij ermee zijn omgegaan (peer-to-peer). Opvallend is dat slechts 6% van de 
ouders het belangrijk vindt dat dit op school plaatsvindt. Kennelijk vinden zij voorlichting over 
cyberpesten minder urgent of minder passend bij school.  

 
Ouders willen dat school uitleg geeft over goede en slechte informatie op internet  
► Bijna een derde van de ouders vindt dat kinderen op school moeten leren om goede en slechte 

informatie op internet te onderscheiden . School houdt zich immers bezig met kennisverwerving. En 
internet is tegenwoordig een belangrijke bron van kennis en informatie. Kinderen vinden dit veel 
minder relevant (17%). 

 
School hoeft kinderen niet uit te leggen hoe media te maken  
► Slechts 6% vindt het belangrijk dat school hen uitlegt hoe kinderen zelf een website of filmpje 

kunnen maken. Gedachte hierachter is waarschijnlijk dat peer-to-peer education beter en sneller 
werkt. 
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5. kinderen hebben recht op online vergetelheid 
 

 
 

Soms zetten kinderen foto’s op internet waar ze later spijt van krijgen.  
Het lukt niet altijd om die foto’s zelf van internet te halen. 

Wie moet ze daarbij helpen? 
 
 

 
A. Google moet ervoor zorgen dat de foto’s niet meer vindbaar zijn. 
B. Websites als Facebook en Instagram moeten de foto’s eraf halen. 
C. De regering moet hier regels voor maken, bijvoorbeeld dat je op je 18e mag zeggen welke foto’s je niet meer 

op internet wil hebben. 

 
Helft van de kinderen wil dat Google zorgt dat foto’s onvindbaar zijn  
► De helft van de kinderen is van mening dat Google ervoor moet zorgen dat “genante’ foto’s later 

niet meer vindbaar zijn. Kinderen willen later niet geconfronteerd worden met foto’s waar zij zich 
voor schamen. Google moet ervoor zorgen dat de foto’s niet googlebaar zijn. Deze mening leeft 
significant sterker bij meisjes en moeders dan bij vaders en jongens.  

 
Ouders vinden juist dat websites foto’s moeten verwijderen  
► De meerderheid van ouders vindt dat websites zoals Facebook en Instagram de foto’s eraf moeten 

halen op verzoek van kinderen of jongeren. Kinderen denken dat Google dit beter kan regelen dan 
de afzonderlijke websites. Zij vinden de vindbaarheid erger dan dat ze ergens op een website 
staan. Ouders vinden dat de foto’s helemaal verwijderd moeten worden. 
 

1/5 vindt dat een taak van de overheid 
► Slecht een vijfde van de kinderen en ouders vindt dat de overheid verantwoordelijk is. De regering 

zou hiervoor regels moeten maken, bijvoorbeeld dat je op je 18e mag zeggen welke foto’s je niet 
meer op internet wil hebben. Dit leeft sterker bij vaders dan bij moeders. 
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6. kinderen hebben recht op online privacy 
 

 
 

Op internet kunnen veel mensen en bedrijven meekijken met wat kinderen online doen.  
Zo wordt er veel informatie over kinderen verzameld.  

Wat vind jij dat absoluut niet mag? 
 
 

 
A. Dat bedrijven kunnen zien op welke websites kinderen kijken, zodat een speelgoedwinkel bijvoorbeeld 

reclames voor een bepaald speelgoed kan laten zien als je aan het internetten bent. 
B. Dat mensen zonder het te vragen foto’s van kinderen op internet zetten. 
C. Dat persoonlijke gegevens zoals het mobiele telefoonnummer en het adres van kinderen door iedereen op 

internet te vinden zijn. 
D. Dat ouders altijd weten waar kinderen zijn door de mobiele telefoon van hun kinderen te volgen. 

 
 
 
Persoonlijke gegevens van kinderen mogen niet op internet 
► Vooral ouders (69%), maar ook kinderen (53%) zijn van mening dat persoonlijke gegevens (zoals 

het mobiele telefoonnummer en het adres van kinderen) niet op internet te vinden mogen zijn. 
Moeders zijn hier nog meer van overtuigd dan vaders. Kinderen zijn kwetsbaar. Als iedereen inzicht 
heeft in de persoonsgegevens van het kind, lopen kinderen het risico benaderd te worden door 
mensen met verkeerde bedoelingen.  

Een kwart vindt dat het absoluut niet kan dat foto’s ongevraagd op internet worden gezet 
► Een kwart vindt dat het niet kan dat mensen zonder het te vragen foto’s van kinderen op internet 

zetten. Kinderen tillen hier zwaarder aan dan ouders: 29% versus 22%. 
 

Minder belangrijk dat bedrijven kunnen zien welke websites kinderen bekijken  
► Men tilt er minder zwaar aan dat bedrijven kunnen zien op welke websites kinderen kijken, zodat 

een speelgoedwinkel bijvoorbeeld reclames voor een bepaald speelgoed kan laten zien als je aan 
het internetten bent. Slechts 7% geeft aan dat dit absoluut niet zou mogen. 
 

Niet erg dat kinderen traceerbaar zijn voor ouders via mobiel 
► Men vindt het evenmin erg dat ouders altijd weten waar kinderen zijn door de mobiele telefoon van 

hun kinderen te volgen. Veel ouders en kinderen geeft dit juist een gerust gevoel.  
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7. kinderen hebben recht op bescherming tegen schadelijke 
beelden en teksten 

 
 
 

Soms staan er filmpjes op internet die niet geschikt zijn voor kinderen.  
Bijvoorbeeld omdat er seks of geweld in voorkomt.  

Hoe moeten kinderen tegen dit soort filmpjes beschermd worden? 
  

 
A. Door ze op websites een waarschuwing te geven voordat een filmpje van start gaat. 
B. Door ouders te laten beslissen wat kinderen wel en niet mogen zien. 
C. Door bij de filmpjes te zetten vanaf welke leeftijd kinderen ze mogen kijken. 
D. Door een persoonlijke code op het internet te zetten, zodat kinderen alleen filmpjes kunnen zien die bij hun 

leeftijd passen. 

 
1/3 van de kinderen wil persoonlijke code op internet tegen schadelijke beelden  
► Een derde van de kinderen wil een persoonlijke code op het internet zodat kinderen alleen filmpjes 

kunnen zien die bij hun leeftijd passen. De helft van de ouders is deze mening toegedaan en denkt 
dat een persoonlijke code zal helpen om kinderen af te schermen voor schadelijke beelden. 
Sommige ouders hebben goede ervaringen met het kinderslot op digitale TV die alleen met een 
pincode kan worden ontsloten. Zo worden programma’s en video’s geblokkeerd die niet geschikt 
zijn voor kinderen.  

Kwart heeft behoefte aan waarschuwingen op websites  
► Nog eens een derde van de kinderen denkt dat het goed is als websites een waarschuwing geven 

voordat een (voor kinderen ongeschikt) filmpje van start gaat. Dan kunnen kinderen er zelf voor 
kiezen om het filmpje al dan niet te bekijken, maar zijn ze wel van tevoren gewaarschuwd. Ouders 
zien hier minder in (21%).  

 
Klein deel vindt dat ouders moeten beslissen  
► Een klein deel van de kinderen en ouders vindt dat ouders moeten beslissen wat kinderen wel en 

niet mogen zien op internet. Het zijn significant vaker ouders en kinderen uit groep 7 die dit 
aangeven.  

 
Leeftijdsindicatie helpt volgens 15% van de kinderen  
► Daarnaast denkt een klein deel dat het vermelden van een leeftijdsindicatie op de websites helpt. 

Net zoals Kijkwijzer dat doet bij films en televisieprogramma’s. Ouders 9% hebben daar minder 
fiducie in dan kinderen.  
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8. kinderen hebben recht op online spelen

 
 

Veel kinderen spelen games op internet. 
Wat vind jij belangrijk bij games? 

 

 
A. Mensen die games maken, moeten ervoor zorgen dat games veilig zijn. 
B. Mensen die games maken, moeten ervoor zorgen dat kinderen altijd iets van de game leren. 
C. Ouders moeten begrijpen dat gamen helpt bij de ontwikkeling van kinderen. 
D. De regering moet regels verzinnen om ervoor te zorgen dat games veilig zijn. 

 
Meerderheid kinderen vindt dat gamemakers veilige games moeten maken 
► 66% van de kinderen vindt dat mensen die games maken, moeten ervoor zorgen dat games veilig 

zijn. In hun ogen zijn gamemakers daarvoor verantwoordelijk en is het belangrijk dat zij die 
verantwoordelijkheid nemen. De helft van de ouders vindt dit ook belangrijk. Dit speelt meer bij 
moeders dan bij vaders (56% versus 50%).  

 
Educatieve content in game niet belangrijk voor veel kinderen  
► Slechts 12% van de kinderen en 18% van de ouders vinden het belangrijk dat gamemakers ervoor 

zorgen dat games ook leerzame elementen bevatten en kinderen iets kunnen leren van een game. 
Kinderen zien gamen vooral als ontspanning. Eveneens een klein deel van de kinderen vindt het 
belangrijk dat ouders zich realiseren dat gamen helpt bij hun ontwikkeling. Ouders vinden dit 
evenmin zinvol. 
  

Geen bemoeienis van regering nodig  
► Een klein deel vindt dat de regering regels moet verzinnen om ervoor te zorgen dat games veilig 

zijn. Maar de meerderheid ziet het dus als verantwoordelijkheid van de makers zelf.  
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9. kinderen hebben recht op mediagrenzen 
 
 

In veel gezinnen zijn er regels over het gebruik van internet of andere media. 
Wat vind jij een goede regel? 

 
 

 
A. Ouders en kinderen spreken af hoe lang kinderen televisie mogen kijken, mogen internetten of mogen gamen. 
B. Niet met de mobiele telefoon spelen als je samen eet. 
C. Je moet vrienden ook in het echt spreken, niet alleen online. 
D. Je moet ook sporten, niet alleen maar internetten of gamen. 

 
 

Kinderen vinden het belangrijk om naast internetten ook te sporten  
► Dit is de enige vraag waarbij er veel verschil is tussen de stelling die kinderen het belangrijkste 

vinden en de stelling die ouders kiezen. Paradoxaal genoeg kiezen kinderen de stelling die je bij 
ouders zou verwachten: Je moet ook sporten, niet alleen maar internetten of gamen. 43% van de 
kinderen vindt dit een goede regel. Ze gaan voor afwisseling, niet alleen digitaal bezig zijn maar 
ook sportief. Waarschijnlijk wordt hen dit vaak verteld op school, door ouders en op TV. Ze kunnen 
ze zich er weliswaar goed in vinden, maar het is soms lastig om ernaar te handelen.  

 
Ouders maken liever afspraken met kinderen over internetgebruik  
► Ouders spreken af met hun kinderen hoe lang ze televisie mogen kijken, internetten of gamen. Een 

aanmerkelijk lager percentage van 24% van de kinderen vindt het belangrijk dat er afspraken 
worden gemaakt. Kinderen houden minder van regels en afspraken wat betreft devicegebruik 
omdat ze het lastig vinden om zich eraan te houden en vaak op zoek gaan naar manieren om de 
regels te omzeilen. Ouders hebben behoefte aan handvatten: hoeveel digitale tijd per leeftijd? 

 
Minder belangrijk zijn regels over mobiele telefoon aan tafel  
► 18% van de kinderen vindt het belangrijk dat er regels worden gemaakt over mobiel telefoongebruik 

aan tafel. Moeders vinden dit belangrijker dan vaders. Minder belangrijk vindt men de regel dat 
kinderen ook in het echt met hun vrienden afspreken en niet alleen online. Waarschijnlijk spreken 
kinderen vaak offline af met vrienden, maar spreken ze even makkelijk online af om samen te 
spelen en kletsen via facetime, Minecraft, Skype.  
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10. Ranking the Rights  
 

 
 
Welke 3 regels vind jij het belangrijkste 

.  

 
Top 10 kinderen en ouder > gebruik van media moet veilig zijn voor kinderen  
1. Het gebruik van media moet veilig zijn voor kinderen. 
2. Kinderen moeten beschermd worden tegen plaatjes, filmpjes of informatie die niet geschikt zijn voor kinderen. 
3. Op school moeten kinderen leren hoe ze met internet en andere media moeten omgaan. 
4. Ouders moeten grenzen stellen zodat kinderen ook rust nemen en niet voortdurend online zijn. 
5. Niet iedereen mag weten wat kinderen op internet doen, sommige dingen moeten privé blijven. 
6. Alle kinderen hebben recht op toegang tot internet. 
7. Ouders moeten veel weten over media en hun kinderen hier dingen over kunnen leren. 
8. Kinderen hebben het recht om online te spelen, zoals games en chatten. 
9. Als kinderen iets online hebben gezet waar ze later spijt van krijgen, kunnen ze dit op van internet laten halen. 
10. Kinderen mogen online alles zeggen wat ze willen, mits ze andere mensen daar geen pijn mee doen. 
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Top 3 kinderen  
1. Het gebruik van media moet veilig zijn voor kinderen. 
2. Kinderen moeten beschermd worden tegen plaatjes, filmpjes of informatie die niet geschikt zijn. 
3. Niet iedereen mag weten wat kinderen op internet doen, sommige dingen moeten privé blijven. 

1. Veilig gebruik van media door kinderen is in de perceptie van kinderen het allerbelangrijkste recht. 
Voorop staat dat het gebruik van media veilig voor kinderen moet zijn. Kinderen vinden dat school hen 
daarbij moet helpen. Ook speciale internetpolitie kan de veiligheid van mediagebruik vergroten. 
Volgens kinderen is dit meer een taak voor school en de politie dan voor ouders en websites. 
 
2. Daarnaast vinden kinderen het belangrijk dat ze beschermd worden tegen ongeschikte beelden, 
bijvoorbeeld door het invoeren van een persoonlijke code (kinderslot met pincode).  
 
3. Tot slot hechten kinderen sterk aan hun privacy op internet en vinden ze het prettig dat sommige 
dingen die zijn doen, bespreken of posten op internet privé blijven.  

 

 
 
Top 3 ouders  
1. Ouders moeten grenzen stellen zodat kinderen ook rust nemen en niet voortdurend online zijn. 
2. Kinderen moeten beschermd worden tegen plaatjes, filmpjes of informatie die niet geschikt zijn. 
3. Het gebruik van media moet veilig zijn voor kinderen. 

 1. Ouders zien voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd. Allerbelangrijkste voor hen is dat zij zelf 
grenzen stellen zodat hun kinderen ook rust nemen en niet voortdurende online zijn.  
 
2. Ook ouders vinden het belangrijk dat kinderen worden beschermd tegen schadelijke en ongeschikte 
beelden. Een kinderslot kan uitkomst bieden, maar ouders zien het vooral ook als hun opvoedtaak. 
 
3. Tot slot vindt men het belangrijk dat gebruik van media helemaal veilig is voor kinderen. Ook hierbij 
zien zij een grote rol voor zichzelf weggelegd.  
 

  

14 


	Onderzoek

