
Online veiligheid

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

van kinderen

1. Tijd online besteed is hard 
toegenomen (+31%) en online 
veiligheid blijft een belangrijk 
onderwerp voor ouders. Ze spreken 
dan ook vaker met hun kind over 
schermtijd.
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2. Hoewel ouders het internet een verrijking 
voor het leven hun kind vinden (60%), 
maken ouders zich ook vaker dan in 2019 
zorgen over de veiligheid van hun kind 
online.

De meeste ouders (52%) voelen zich 
goed geïnformeerd over online 
veiligheid. Desondanks zijn er nog 
een aantal onderwerpen waar 
ouders meer informatie over zouden 
willen krijgen.

3.

Sexting en cyberpesten stonden beiden in de 
top-3 van onderwerpen die ouders 
belangrijk vinden. De meeste incidenten met 
online veiligheid vinden dan ook plaats met 
deze onderwerpen volgens ouders. 

4.

Dit onderzoek is door Ipsos uitgevoerd in opdracht van de InternetHelden, een programma van Bureau Jeugd & Media, Safer 
Internet Center & Google. Er hebben in totaal 501 online interviews plaatsgevonden met in Nederland woonachtige ouders van 

kinderen in de leeftijd 12-15. Veldwerkperiode was in juli-augustus 2021.
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TOP-3 ONDERWERPEN DIE LERAREN ZOUDEN 
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TOP-5 ONDERWERPEN WAAR OUDERS GRAAG 
MEER INFORMATIE OVER ZOUDEN KRIJGEN

Rond 70% van ouders vindt het 
belangrijk dat hun kind leert over 
sexting, phishing en hacking. Minder 
dan de helft bespreekt deze 
onderwerpen echter met hun kind.
Sexting is besproken door 48% van ouders, phishing
door 44% van ouders en hacking door 38%.
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