
Online veiligheid

Een onderzoek over online veiligheid 
van kinderen tussen 12 en 15 jaar 
onder Nederlandse ouders

van kinderen

1 Ouders zien het internet als een verrijking voor het 
leven van hun kind maar 34% maakt zich zorgen 
over de online veiligheid van hun kind
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... vindt dat hun kind te veel tijd besteedt online

... vindt het internet belangrijk voor de toekomst

... heeft weinig zicht op online activiteiten

... wil naast hun kind zitten als het online is

Verder …

2 Bijna de helft van ouders (49%) 
voelt zich goed geïnformeerd 
over online veiligheid van kinderen 
En vier op de tien ouders hebben ooit informatie 
gezocht over de online veiligheid van kinderen. 

3 Cyberpesten, beveiliging van 
gegevens en privacy 
zijn de top-3 onderwerpen waarvan ouders het 
belangrijk vinden dat hun kind hierover leert. 

© Ipsos 2020

4 Negen op de tien ouders praten 
minimaal één keer per maand met 
hun kind over online activiteiten

13% doet dit zelfs dagelijks en 30% meerdere keren per 
week. 

Niet alle onderwerpen die ouders belangrijk vinden 
worden besproken. Met name content, hacking en
phishing lijken lastige onderwerpen voor ouders.

5 Leermiddelen over online veiligheid 
zouden aangeboden moeten 
worden door de school, ouders zelf, 
de overheid en techbedrijven*
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… cyberpesten
... sexting

... delen van informatie met anderen
... privacy
... (game)verslaving

6 70% van de ouders heeft regels opgesteld 
met het kind over online gedrag
Regels hebben met name betrekking op een maximale tijd 
(online) en geschiedenis inzien van online activiteiten. 

Ouders die geen regels hanteren zeggen hier vooral van af te zien 
omdat ze vertrouwen hebben in hun kind en ze willen dat het 
eigen inzichten ontwikkelt en zelf ontdekt. 

Dit onderzoek is door Ipsos uitgevoerd in opdracht van Google. Er hebben in totaal 1000 online interviews plaatsgevonden met in Nederland 
woonachtige ouders van kinderen in de leeftijd 7-15, waarvan 509 ouders van 12-15 jarigen. Veldwerkperiode was in het vierde kwartaal van 2019.

Welke onderwerpen moeten leraren bespreken?

*63% school, 60% ouders, 55% overheid, 36% techbedrijven


