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Voorwoord

Ouderen kijken regelmatig met enige verwondering en jaloezie naar het gemak waar-
mee jongeren van digitale media gebruik maken. Jongeren brengen vele uren door 
achter het computerscherm en lijken de mobiele telefoon altijd binnen handbereik 
te hebben. Ouders en docenten hebben echter weinig zicht op wat zich in de digitale 
wereld van jongeren afspeelt. Wat doen jongeren eigenlijk online? Met wie commu-
niceren zij en hoe waarderen zij die communicatie? Is hun veiligheid in het geding 
zoals alarmerende mediaberichten suggereren? Welke problemen komen ze tegen? 
Dergelijke vragen worden in dit rapport beantwoord en die beantwoording verschaft 
inzicht in de virtuele leefwereld van jongeren, in de rol die digitale media spelen in 
de sociale netwerken van jongeren en in de problemen die het mediagebruik met zich 
meebrengt.

De dataverzameling onder leerlingen in het voortgezet onderwijs is tot stand geko-
men in samenwerking met onderzoekers van de vu. De gegevens zijn verzameld 
in het kader van het onderzoeksproject Jongeren en Cultuur van prof. dr. H.B.G. 
Ganzeboom (vu), dr. I. Nagel (vu) en prof. dr. A.C. Liefbroer (nidi/vu). Voor het 
scp-rapport Van huis uit digitaal dat in 2002 verscheen is op vergelijkbare wijze met de 
vu samengewerkt. Destijds stond de vraag naar de verwerving van digitale vaardig-
heden centraal waarbij vooral naar de rol van de school is onderzocht. In dit rapport 
gaat het vooral om de internetveiligheid van jongeren en de rol die ouders daarbij 
spelen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Computers, internet en mobiele telefoons zijn voor tieners niet meer dan een van-
zelfsprekendheid. Omdat ze ermee opgegroeid zijn, is ict geïntegreerd in hun dage-
lijkse leven. Jongeren ontlenen veel plezier aan internet; ze gebruiken het voor hun 
sociale contacten, vermaak en voor school. Maar er is ook bezorgdheid over tieners 
online. Internet is vol gevaren en voorbeelden van wat er op internet fout kan gaan, 
zijn meerdere malen in de media verschenen: verspreiding van privacygevoelige 
filmpjes, contact met ongewenste personen, pesten via internet. Om meer zicht te 
krijgen op de digitale leefwereld van tieners wordt in dit rapport verslag gedaan van 
het ict-gebruik van 13-18-jarigen in het voortgezet onderwijs. Ook hun ouders zijn 
bij het onderzoek betrokken; hun ict-gebruik komt aan bod en bekeken wordt in 
hoeverre zij op de hoogte zijn van het ict-gebruik van hun kind. In relatie daarmee 
is onderzocht in hoeverre ouders actie ondernemen op het gebied van internetveilig-
heid, zoals voorlichting geven en regels stellen.

Vraagstelling
1 ict en bezit: in hoeverre is het ict-bezit van gezinnen met tieners tussen 2001 en 

2005 veranderd?
2 ict en gebruik: hoe ziet het ict-gebruik van tieners en hun ouders eruit en in 

hoeverre zijn ouders op de hoogte van het internetgebruik van hun kinderen?
3 ict en vaardigheid: in hoeverre verschillen de digitale vaardigheden van tieners 

en hun ouders?
4 ict en communicatie: hoe gebruiken tieners internet om hun sociale leven te 

organiseren en hoe hangt dit samen met het onderhouden van offline-contacten 
en het ervaren van eenzaamheid?

5 ict en veiligheid: wat zijn de risico’s van internetgebruik voor tieners, welke voor-
lichting is er door de ouders gegeven, welke regels zijn er door de ouders gesteld 
en welke controle wordt daarop uitgeoefend door de ouders (volgens tieners en 
hun ouders)?

Dataverzameling
Eind 2005 zijn leerlingen uit vmbo-, havo- en vwo-klassen ondervraagd op 69 
schoollocaties in Nederland. Van elke leerling is een van de ouders aangeschreven. 
De respondentengroep bestaat uit 1561 tieners en 1080 ouders (het aantal ouders is 
door non-respons lager dan de groep tieners). De dataverzameling is verricht door 
de Vrije Universiteit te Amsterdam in het kader van het onderzoeksproject Jongeren 
en cultuur, waarin het scp heeft geparticipeerd. Op dezelfde manier is in 2001 het 
project ict-gebruik op scholen uitgevoerd (icts; zie De Haan en Huysmans 2002b); 
de onderzoeksgroep van toen is vergelijkbaar met die van dit onderzoek. Een aantal 
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vragen uit 2001 is in het onderzoek in 2005 herhaald, opdat ontwikkelingen in de 
afgelopen vier jaar zichtbaar worden.

ict en bezit
In de afgelopen jaren is het bezit van ict in gezinnen met 13-18-jarige tieners toege-
nomen. Bijna alle gezinnen hebben eind 2005 minimaal één computer. Het aantal 
computers per huishoudens blijft toenemen: meer dan driekwart van de gezinnen 
heeft inmiddels twee of meer computers in huis staan; in 2001 was dat nog ruim de 
helft. De verspreiding van internettoegang is de afgelopen jaren zo goed als voltooid: 
bijna ieder gezin beschikt eind 2005 over een aansluiting, waarvan 94% een breed-
bandverbinding is. Ook het pc-bezit op de eigen kamer van jongeren is toegenomen 
(55%), alsmede de aanwezigheid van een spelcomputer in het gezin (58%). Tot slot 
hebben bijna alle jongeren inmiddels een mobiele telefoon, meestal prepaid (72%). 
Meisjes hebben wat vaker een mobiele telefoon dan jongens; een verklaring hiervoor 
kan zijn dat zij meer op communicatie gericht zijn dan jongens. Bij de ouders is 
het andersom, daar heeft de vader vaker een mobiel dan de moeder, waarschijnlijk 
omdat de moeders minder werken en derhalve weinig uithuizig zijn. Een mobiele 
telefoon is in dat geval minder noodzakelijk. Dit kan tevens verklaren waarom moe-
ders vaker een prepaid mobiele telefoon hebben dan vaders. Er is een samenhang 
tussen ouders en hun tieners in het hebben van geen mobiel, een prepaid mobiel of 
een mobiel met abonnement. Kinderen van ouders zonder mobiel hebben relatief 
vaker ook geen mobiel; hetzelfde geldt voor prepaid of een abonnement. Overigens 
kan daarbij, net als bij de rest van de samenhangen in het rapport, geen uitspraak 
gedaan worden over hoe de wederzijdse beïnvloeding verloopt.

Jongeren met een verschillend opleidingsniveau hebben nog steeds geen zelfde 
beschikking over ict. Dit verschil is weliswaar bijna verdwenen bij het hebben van 
een pc en een internetaansluiting, maar bestaat nog wel bij het hebben van twee 
of meer pc’s. De gezinnen van vmbo’ers beschikken het minst over meerdere pc’s. 
Jongens en vmbo-leerlingen hebben vaker een spelcomputer en een computer op de 
eigen kamer dan meisjes en havo- en vwo-leerlingen. Dat vmbo-leerlingen vaker een 
computer op hun eigen kamer hebben, kan ermee te maken hebben dat hun ouders 
doorgaans ook laagopgeleid zijn, en lager opgeleide ouders gebruiken niet zo vaak 
een computer. De vmbo’er is in dat geval degene in het gezin die de computer het 
meest gebruikt, en misschien is de computer wel speciaal voor deze jongere aange-
schaft.

Het aantal computers in huis zegt veel over de mogelijke locaties van de computers. 
Indien er één computer in huis is, staat deze in de helft van de gevallen in de woon-
kamer. Ook staat er vaak een in een studeerkamer, en bij een op de zeven gezinnen 
staat de enige computer op de kamer van de tiener. Bij elke extra computer in huis 
neemt de kans sterk toe dat er minimaal één op de slaapkamer van de jongere staat. 
Een eigen computer heeft consequenties voor het internetgebruik van jongeren. Hoe 
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meer computers er dus in huis zijn, hoe groter de kans dat de tiener de vrijheid en 
privacy heeft om op de eigen kamer de computer en internet te gebruiken.

Het aantal computers in huis, hoe lang er al internet is en het hebben van een 
mobiele telefoon hangen tot slot met elkaar samen: als het gezin op het ene gebied 
digitaler is, is het dat ook op het andere. Ook geldt tot slot: hoe hoger opgeleid de 
ouders zijn, hoe meer computers er in huis zijn en hoe langer er al internet is.

ict en gebruik
Jongeren staan weliswaar bekend als grootgebruikers van internet, maar anders 
dan de rest van de bevolking zijn jongeren op internet vooral op communicatie en 
entertainment gericht. Oudere internetgebruikers zijn dat meer op praktische zaken, 
zoals informatie zoeken, financiële transacties en e-mail. Jongeren gebruiken eerder 
het chatprogramma msn Messenger (kortweg msn) dan e-mail en maken juist 
weinig gebruik van transactiezaken zoals internetbankieren en teleshoppen.

De gemiddelde leeftijd waarop de jongeren de computer voor het eerst gebruikten 
is 7,8 jaar. In 2001 waren de tieners nog gemiddeld 8,1 jaar toen zij voor het eerst 
achter de computer plaatsnamen. Jongens en vwo-leerlingen waren er vroeger bij dan 
meisjes en vmbo- en havo-leerlingen. Anno 2005 gebruiken ongeveer vier van de vijf 
tieners internet thuis dagelijks. Dit is een flinke toename in frequentie vergeleken 
met 2001. Slechts een paar procent van de jongeren maakt thuis geen gebruik van 
internet. Op school gebruiken jongeren internet een stuk minder vaak dan thuis, de 
meesten maken er daar maar enkele keren per maand gebruik van. Ook de ouders 
van de jongeren maken thuis vrij frequent gebruik van internet. De helft van de 
ouders doet dat zelfs dagelijks, de vaders een stuk meer dan de moeders.

Als jongeren op internet informatie zoeken, doen zij dat vooral naar de onderwer-
pen muziek, films en televisie. De computeractiviteiten: e-mailen, gewoon wat 
surfen, gamen en muziek downloaden zijn het populairst onder de tieners; ongeveer 
driekwart van hen doet dit wekelijks of vaker. Jongens zijn oververtegenwoordigd in 
de groep gamers en downloaders (van films en muziek), terwijl meisjes de compu-
ter vaker dan jongens gebruiken voor het maken van huiswerk. Bovendien is er een 
samenhang tussen opleidingsniveau en computergebruik te herkennen: vmbo’ers 
houden zich meer met entertainmentactiviteiten bezig op de computer en vwo’ers 
gebruiken de computer meer voor informatiedoeleinden. Verder zijn het vooral de 
vmbo’ers die tekeningen maken en foto’s bewerken op de computer; dat komt onder 
andere doordat zij vaker een website hebben waar ze deze plaatjes op plaatsen.
 Sinds 2001 is er een sterke toename in de computeractiviteiten waarneembaar. Het 
computergebruik voor muziek downloaden en huiswerk maken is verdubbeld, en het 
gebruik van een computer om een homepage bij te houden en te discussiëren in fora 
is nog sterker toegenomen. De volgorde van de zes meest uitgevoerde computeracti-
viteiten is nog dezelfde als die in 2001.
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Er is een verschil tussen wat de jongeren doen op de computer en zoeken op internet, 
en wat hun ouders denken dat zij doen en zoeken. Bij bijna alle computeractiviteiten 
en internetonderwerpen beweren ouders in mindere mate dan de kinderen zelf dat 
hun kind zich hiermee bezighoudt. Dit verschil is het grootst bij het downloaden van 
muziek. Bij het zoekgedrag op internet zijn de grootste verschillen te vinden bij de 
internetonderwerpen ‘universiteit en school’ en ‘werk en bijbaan’. Voor het maken 
van huiswerk ligt de verhouding andersom: meer ouders dan de jongeren zelf geven 
aan dat het kind hiervoor de computer gebruikt. Over het algemeen weet twee derde 
of meer van de ouders voor welke activiteiten hun kind de computer wel of juist niet 
gebruikt en naar welke onderwerpen hun tiener wel of niet zoekt op internet. Zij zijn 
hier dus vrij goed van op de hoogte.

43% van de jongeren heeft een computer met internet op de kamer. Tellen we alleen 
computers met internet, zonder filters (een blokkering van websites met bijvoorbeeld 
seks en geweld) en waar bovendien geen andere gezinsleden gebruik van maken 
mee, dan beschikt 18% hierover. Tieners met een computer met een internetverbin-
ding op hun kamer hebben meer ruimte en vrijheid om hier gebruik van te maken 
dan tieners die elders toegang tot zo’n computer hebben. Toegang hebben tot inter-
net op de eigen kamer beïnvloedt het computergebruik van tieners. Jongeren met 
een internetaansluiting op eigen kamer gebruiken internet vaker en ze msn’en vaker 
langer dan twee uur per keer dan jongeren zonder computer op hun kamer. Ook 
downloaden ze meer films en muziek, zijn meer bezig met tekeningen en foto’s en 
hebben ze vaker een website dan tieners zonder internettoegang op de eigen kamer.

Het computergebruik van de jongeren verschilt van dat van de ouders. Slechts weinig 
ouders maken regelmatig gebruik van de computer om muziek te downloaden 
(9%). Ze e-mailen vooral (77%) en ruim de helft surft regelmatig gewoon wat (57%). 
Op internet zoeken ouders vooral naar actualiteiten (72%). Moeders gebruiken de 
computer en internet het minst vaak in het gezin. De frequentie in internetgebruik 
van jongeren en dat van hun ouders hangen met elkaar samen: hoe vaker de jongeren 
gebruikmaken van internet, hoe vaker de ouder dat doet. Ook het computergebruik 
voor e-mailen en muziek downloaden van ouders en kinderen hebben verband met 
elkaar, net als het zoeken naar de onderwerpen sport, kunst en cultuur, godsdienst 
en films.

ict en vaardigheden
Van jongeren wordt vaak gezegd dat ze vaardig zijn met ict omdat ze schijnbaar 
moeiteloos met een computer of mobiele telefoon omgaan. Ze zijn vaak en veel 
online, en wisselen het online en offline leven vaak makkelijk met elkaar af. Zo scha-
kelen ze na een gesprek ‘in real life’ (irl) vloeiend over op een communicatiemiddel 
als msn, sms of de mobiele telefoon om het gesprek weer voort te zetten. Naast deze 
verwevenheid van hun online en offline wereld blijkt de integratie van ict in de leef-
wereld van jongeren uit het gemak waarmee zij met ict omgaan. Volgens Docampo 
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Rama (2001) komt dit doordat jongeren een beter cognitief geheugen hebben, maar 
ook zijn zij vaardiger met ict omdat ze met softwarematige bedieningspanelen zijn 
opgegroeid. Ze zijn eraan gewend dat een knop verscheidene functies kan hebben. 
Jongeren kunnen makkelijk omgaan met een gelaagd systeem en kunnen goed visu-
eel-ruimtelijk denken.

In de berichtgeving wordt soms als vanzelfsprekend aangenomen dat tieners beter 
met ict kunnen omgaan dan hun ouders. Is er sprake van een ‘digitale gezinskloof’? 
Over het algemeen vinden de meeste tieners en ouders van zichzelf dat ze ‘goed’ 
met de computer kunnen omgaan. Vaders en jongens vinden zichzelf nog wat vaker 
‘heel erg goed’ dan de moeders en de meisjes. De moeders beoordelen zichzelf het 
minst goed; ongeveer de helft zegt ‘helemaal niet’ tot ‘een beetje’ met de computer 
te kunnen omgaan. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat zij de computer en 
internet minder frequent en minder divers gebruiken dan vaders. Vooral de moeders 
vinden dat hun kind ‘heel erg goed’ met de computer omgaat. Geen enkele ouder 
zegt dat hun tiener ‘helemaal niet’ of ‘niet echt’ met de computer kan omgaan. 
Ouders schatten de jongeren hoger in dan zichzelf, maar ook hoger dan de jongeren 
zichzelf inschatten. Dit versterkt het idee dat jongeren het imago hebben goed en 
beter dan hun ouders te kunnen omgaan met de computer.

In de discussie of jongeren met ict vaardiger zijn dan hun ouders maken we 
onderscheid tussen instrumentele en structurele vaardigheden. Instrumentele 
vaardigheden zijn de capaciteiten om een computer te bedienen en de voornaam-
ste programma’s te gebruiken. Een structurele vaardigheid is het kunnen omgaan 
met en beoordelen van informatie. Binnen de instrumentele vaardigheden wordt 
onder andere onderscheid gemaakt in makkelijke, algemene vaardigheden zoals het 
omgaan met een zoekmachine, e-mail- of tekstverwerkingsprogramma, en moei-
lijker vaardigheden zoals Windows installeren en een harde schijf vervangen. Ten 
opzichte van 2001 worden de makkelijker vaardigheden beter beheerst. Jongens en 
meisjes vertonen een nagenoeg gelijke vaardigheid: anno 2005 beheerst het over-
grote deel van deze groepen deze vaardigheden. Met het stijgen van het opleidings-
niveau neemt de beheersing ervan evenwel toe. De moeilijker vaardigheden beheerst 
nog maar de helft of minder tieners. Deze vaardigheden lijken de tieners niet zo snel 
op te pikken en dat ondersteunt de bevinding van Schiano et al. (2002) dat, in tegen-
stelling tot berichten dat jongeren ‘technische tovenaars’ zijn, ze eerder bekend leken 
te zijn met toepassingen dan dat ze er daadwerkelijk bekwaam mee konden omgaan. 
Ze begrepen vooral de kernfuncties en probeerden als er iets fout ging dat niet te 
doorgronden.
 Bij de moeilijker vaardigheden is er een duidelijk verschil in geslacht; jongens 
hebben deze vaardigheden veel vaker onder de knie dan meisjes. Er is geen toename 
te zien in het beheersen ervan met het stijgen van de opleiding; integendeel, bij het 
vervangen van een harde schijf en het maken van een website zijn vmbo’ers juist vaar-
diger dan havo- en vwo-leerlingen.
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Waar het de tieners nog aan schort, is structurele vaardigheid: slechts 45% van de 
jongeren controleert de betrouwbaarheid van op internet gevonden informatie. Dit is 
wel een toename sinds 2001, toen dit nog 37% was, maar is vergeleken bij de beheer-
sing van de instrumentele vaardigheden nog steeds laag. Deze vaardigheid is belang-
rijk, want schattingen laten zien dat ongeveer de helft van de informatie op internet 
niet juist of onnauwkeurig is (Unesco 2005). Op scholen wordt ook wel gebruikge-
maakt van zoekmachines die binnen een speciaal samengestelde onderwijscollectie 
zoeken, waarin al gecontroleerd is op de betrouwbaarheid van informatie.

Jongeren zijn wel vaardiger op de computer dan hun ouders, maar dan vooral in de 
relatief makkelijke handelingen in veelgebruikte programma’s. Als de handelingen 
wat moeilijker worden, valt een groot deel van de jongeren af en blijken vaders zelfs 
vaardiger te zijn dan hun kinderen. Dit verschil blijft ook bestaan als de vaders alleen 
met de zonen vergeleken worden. De uitdrukking ‘digitale gezinskloof’ is dan ook te 
zwaar voor de verschillen in vaardigheden tussen jongeren en ouders. Wel is er een 
afstand in het beheersen van vaardigheden tussen moeders en de andere gezins-
leden. Moeders zijn het minst goed met de makkelijker, maar ook vooral met de 
moeilijker computeraangelegenheden.

Tieners hebben dus niet per definitie meer vaardigheden dan hun ouders. De 
opvatting dat tieners zo vaardig zijn, en vaardiger dan hun ouders, komt waarschijn-
lijk voort uit een combinatie van de instrumentele vaardigheden, hun hanteringsge-
mak en de verwevenheid van online en offline communicatie. Bijna alle tieners zijn 
iets beter in het omgaan met de veelgebruikte computerprogramma’s dan hun ouders 
en herkennen snel de structuur en opbouw van een programma of website. Ze bewe-
gen zich makkelijk door menustructuren heen en weten op elk moment nog waar 
ze zich in een boomstructuur bevinden. Daarnaast zitten ze vaak, lang en van jongs 
af aan achter de computer, waardoor ze snel en behendig kunnen klikken en tikken. 
Ouders zijn bovendien minder bekend met speciaal op jongeren gerichte websites en 
toepassingen als msn. Bijna de helft van de ouders vindt dat ze niet of nauwelijks met 
msn kunnen omgaan. Ouders beschikken dan ook in veel hogere mate over vaardig-
heden betreffende algemeen bekende programma’s dan over specifieke msn-vaardig-
heden. Ook de msn- of sms-taal van tieners maakt het lastiger voor ouders om hun 
tieners te volgen. 38% van de ouders maakt zich wel eens zorgen omdat ze die taal 
van hun kind niet te begrijpen.

Wanneer de kennis van ouders van waar hun kinderen online mee bezig zijn 
ontoereikend is, kan dit leiden tot een verwijdering tussen het kind en de ouders: het 
kind voelt zich onbegrepen of niet serieus genomen. Maar binnen bijna alle gezinnen 
leggen de leden onderling digitale bruggetjes door middel van uitleg, hulp en demon-
straties. De vaders en moeders doen dit meestal even vaak als een van de kinderen. Er 
is daarin een overeenkomst te herkennen met de verdeling van het beheersen van de 
vaardigheden. Zo verrichten vaders het meest de moeilijker taken en laten tieners het 
meest de mogelijkheden van internet aan een ander gezinslid zien.
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ict en communicatie
Voor jongeren blijft de belangrijkste manier om contact te onderhouden het elkaar 
in het echt ontmoeten. Daarna vinden tieners msn het meest van belang voor het 
onderhouden van contact, driekwart vindt msn belangrijk tot heel belangrijk. 
Hoewel je elkaar via de telefoon hoort, vinden tieners om contact met elkaar te 
onderhouden msn toch belangrijker dan de telefoon. Chatten in een chatroom 
vinden jongeren het minst belangrijk. De aard van het contact is van invloed op het 
communicatiemiddel dat tieners kiezen. Voor een kort gesprek gebruiken ze het 
meest msn. Als jongeren een serieus of belangrijk gesprek moeten voeren, gebruiken 
ze de vaste telefoon, maar in de tweede plaats alsnog msn. Om iets door te geven aan 
hun ouders pakken ze meestal de gewone of mobiele telefoon, ze gebruiken in dat 
geval nauwelijks msn. Ouders zelf maken eveneens niet zoveel gebruik van nieuwe 
communicatievormen zoals msn en e-mail voor contact met hun kind. Ze maken wel 
af en toe gebruik van sms om het kind te bereiken, maar meestal bellen ze naar de 
mobiele telefoon van het kind.

Jongeren maken vaak en lang gebruik van het communicatieprogramma msn. 
Slechts 5% van de tieners doet dat niet, maar dat betekent niet dat ze buitengesloten 
raken; 89% van de tieners is het oneens met de stelling dat jongeren die niet msn’en 
er niet meer bijhoren. Dat bijna alle jongeren msn gebruiken, heeft ook te maken 
met hun leeftijdsfase. Contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor het vormen van 
de identiteit en tieners hebben hier in de puberteit dan ook veel behoefte aan. Voor 
tieners is dan ook waarschijnlijk de kwantiteit van contacten via msn belangrijker 
dan de kwaliteit ervan (Cummings et al. 2006). Het zijn een-op-eencontacten, maar 
ook het tot-een-groep-behoren is voor jongeren van belang. msn gebruiken ze dan 
ook als digitale hangplek waar ze groepsgewijs vertoeven. msn is eveneens populair 
bij jongeren omdat het goedkoper is dan bellen en omdat msn privacy biedt (Grinter 
en Palen 2002).

Ruim twee derde van de tieners gebruikt msn een of meer keren per dag en de 
meeste jongeren gebruiken msn per keer langer dan een uur. Meisjes en vmbo’ers 
msn’en nog wat vaker en langer dan jongens en havo- en vwo-leerlingen. Er is niet 
zoveel verschil tussen hoe vaak tieners volgens hun ouders gebruikmaken van msn 
en wat de tieners zelf aangeven. Volgens ouders gebruiken hun kinderen msn één 
keer per dag, terwijl jongeren vooral aangeven dit verscheidene keren per dag te 
doen. Hetzelfde geldt voor de duur van de msn-sessies per keer. Ouders zeggen dat 
het kind msn per keer korter gebruikt dan de jongeren zeggen te doen.

De meeste tieners hebben meer dan honderd contactpersonen in hun lijst staan, 
maar daadwerkelijk regelmatig contact heeft meer dan de helft met minder dan 
vijftien contactpersonen. Vooral vmbo’ers hebben veel contactpersonen in hun lijst 
en veel contactpersonen met wie ze ook regelmatig contact hebben. Tieners hebben 
niet alleen personen in hun contactlijst van wie ze het adres rechtstreeks gekregen 
hebben. Meer dan twee derde van de tieners heeft ook namen in de contactlijst staan 
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die ze van vrienden hebben overgenomen. De meeste jongeren kenden deze con-
tactpersonen wel al in het echt. In lijn daarmee wijzen andere onderzoeken uit dat 
veel contactpersonen vrienden zijn die in de buurt wonen of naar dezelfde school 
gaan (Boneva et al. 2006; Valkenburg en Peter, te verschijnen). Ruim de helft van de 
tieners heeft nieuwe mensen leren kennen via internet. De meesten van hen hebben 
ongeveer drie of vier mensen leren kennen. Meer dan drie kwart van de jongeren die 
nieuwe mensen hebben leren kennen, heeft deze nieuwe kennissen vervolgens ook in 
het echt ontmoet.

Jongeren gebruiken msn het meest om plannen te maken met hun vrienden (96%), 
contact te onderhouden met vrienden die niet in de buurt wonen (92%) en over 
huiswerk te praten (88%). Meisjes en havo- en vwo-leerlingen gebruiken msn vaker 
om over huiswerk te praten dan jongens en vmbo-leerlingen. Ouders weten vrij goed 
waar hun kind msn wel en niet voor gebruikt. Wel is het opvallend dat meer ouders 
dan de jongeren zelf zeggen dat msn wordt gebruikt om huiswerk mee te maken. Dit 
wenselijk gedrag wordt overschat, en onwenselijk gedrag juist onderschat door de 
ouders. 12% van de jongeren zegt msn wel eens te gebruiken om een ander te pesten, 
maar bijna alle ouders van tieners die pesten via msn geven aan dat hun kind dat niet 
doet.

Ongeveer de helft van de jongeren gebruikt tijdens het chatten een webcam. Niet 
alleen vinden tieners het leuk om elkaar te zien, maar ook worden sociale signalen 
zichtbaar, waardoor de kans op misverstanden verkleint. Vooral meisjes en vmbo’ers 
gebruiken de webcam tijdens het msn’en. Vier van de vijf tieners chatten / msn’en 
wel eens samen met een vriend of vriendin achter één computer. msn’en hoeft dus 
niet te betekenen dat tieners alleen achter hun computer zitten. In het geval van 
samen chatten is het zelfs een dubbel sociale bezigheid: er is rechtstreeks contact met 
de vriend(in) en digitaal contact met de chatpartner. Meer dan helft van de jongeren 
chat wekelijks of dagelijks met iemand samen; vooral meisjes en vmbo’ers houden 
zich hiermee bezig.

Ongeveer een derde van de ouders van de tieners heeft een msn-account en dit zijn 
iets vaker de moeders dan de vaders. Dit hangt ook samen met het msn-gedrag van 
het kind: hoe actiever het kind is op msn, hoe groter de kans dat ook de ouder een 
msn-account heeft. Het is waarschijnlijk dat ouders die hun kinderen vaak bezig 
zien met msn gemotiveerd raken om het zelf ook te proberen. Slechts een paar 
procent van de ouders heeft nog nooit van msn gehoord. De meeste ouders zeggen 
een beetje of goed te weten wat msn inhoudt. Vaders geven iets vaker aan dit goed 
te weten dan moeders. Ook opleiding speelt een rol: hoe hoger opgeleid de ouder is, 
hoe beter de ouder zegt te weten wat msn betekent. Ouders met msn hebben ook 
meer computervaardigheden en maken vaker gebruik van hun mobiele telefoon en 
sms dan ouders zonder msn-account.

msn is niet de enige manier waarop jongeren intensief met elkaar in contact staan. 
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Ook via websites doen ze dat en leren ze nieuwe mensen kennen. Er zijn vier ver-
schillende soorten websites te onderscheiden die bij jongeren in de belangstelling 
staan. Het online fotoalbum is het populairst (45%) en op de tweede plaats staat 
de profielsite (36%). Meisjes hebben deze twee soorten websites een stuk vaker dan 
jongens. Bijna de helft van de meisjes heeft een profielsite. Op deze site kunnen ze 
experimenteren met hun identiteit en verschillende soorten zelfpresentatie uitprobe-
ren. Tieners vinden het heel belangrijk hoe ze overkomen op anderen en daar draait 
het dan ook om op profielsites. De impact van reacties van leeftijdsgenoten moet niet 
onderschat worden. Jongeren met vooral positieve reacties op hun profiel bleken in 
een profielsiteonderzoek meer zelfvertrouwen te hebben dan jongeren met vooral 
negatieve reacties (Valkenburg 2006). Aanzienlijk minder jongeren houden een 
weblog bij (10%) en daarin zijn er geen verschillen tussen jongens en meisjes. Ook 
de jongeren met een zelfgemaakte homepage zijn in de minderheid (15%) en in deze 
groep zijn vooral jongens vertegenwoordigd. Vmbo’ers hebben alle vier de soorten 
websites vaker dan havo- en vwo-leerlingen. Dit komt overeen met de daaraan gerela-
teerde computeractiviteiten die zij het meest verrichten: foto’s bewerken en tekenin-
gen maken, die zij op hun website plaatsen.

Sinds de opkomst van internet wordt er gediscussieerd over of internet samengaat 
met een toename of afname in de sociale contacten van mensen. De offline en online 
contactkenmerken van tieners blijken positief samen te hangen, wat erop duidt dat 
tieners die vaker offline contact met vrienden hebben, dat ook vaker online hebben. 
Vooral het hebben van meer vrienden met wie regelmatig contact is en de frequentie 
van het optrekken met deze vrienden gaan samen met frequenter msn-gebruik en 
meer contactpersonen in de lijst (met wie ook regelmatig contact is).

Online en offline contacten hangen samen met eenzaamheid. Hoe meer vrienden 
online en hoe meer vrienden offline tieners hebben en hoe meer zij optrekken met 
vrienden in het echt, hoe minder eenzaam ze zijn. De offline contacten zijn daarbij 
iets belangrijker dan de online contacten. Het is te verwachten dat de personen met 
wie tieners online contact hebben, grotendeels dezelfde personen zijn met wie ze in 
het echt contact hebben, ofwel: de contacten overlappen elkaar. Dit blijkt ook uit het 
gegeven dat de samenhang tussen online contact en eenzaamheid na controle voor 
offline contacten sterkt afzwakt of niet meer significant is. Andersom blijft de relatie 
tussen eenzaamheid en offline contacten wel bestaan na controle voor online contac-
ten. De samenhang tussen eenzaamheid en online contacten heeft dus waarschijnlijk 
niet zozeer te maken met het online aspect van de communicatie, maar met het feit 
dat die online communicatie vooral met bestaande vrienden plaatsvindt.

ict en veiligheid
Op de meeste computers die de tiener thuis gebruikt, is er een antivirusprogramma 
(96%) en bescherming tegen andere ongewenste indringers, zoals een firewall 
(88%), antispyware- (77%) en anti-pop-upprogramma (68%) geïnstalleerd. Filters 
tegen websites met seksuele of gewelddadige inhoud zijn echter maar op een van de 
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vijf computers geïnstalleerd, hoewel de helft van de ouders zich zorgen maakt dat 
het kind zulke beelden te zien krijgt. Bij de jongeren zelf stoort de minderheid zich 
aan seksuele of gewelddadige beelden, maar veel meer meisjes storen zich eraan dan 
jongens. Tieners storen zich het meest aan reclame, pop-ups en spam.

Programma’s tegen virussen, spam, spyware en dergelijke betreffen de technische 
kant van internetveiligheid. Een andere kant van het begrip internetveiligheid is de 
sociale. De helft van de ouders maakt zich soms of regelmatig zorgen dat hun kind 
iemand met verkeerde bedoelingen op internet tegenkomt. 6% van de ouders maakt 
zich hier regelmatig zorgen over. Dat het kind zelf ongewenst seksueel gedrag ver-
toont via de webcam, msn en foto’s, baart 85% of meer van de ouders zelden of nooit 
zorgen. Ook zeggen twee van de drie ouders zich er geen zorgen over te maken dat 
hun kind een privéleven op internet heeft waar zij geen zicht op hebben. Het ver-
trouwen van ouders in het eigen kind op internet lijkt daarmee groot. Dat blijkt ook 
uit de bevinding dat ouders gevaren over het algemeen wel herkennen, maar deze 
lager inschatten als het om het eigen kind gaat. Zo is de helft van de ouders het eens 
met de stelling dat er via msn gepest wordt, maar dat het eigen kind pest via msn 
is volgens 10% van de ouders het geval en dat het eigen kind gepest wordt volgens 
15%. Van de tieners zelf is maar een derde het eens met de stelling dat veel jongeren 
via msn gepest worden. Wel zijn vier van de vijf tieners het ermee eens dat via msn, 
chat of e-mail jongeren extremer in hun meningen zijn dan in rechtstreeks contact. 
Achter de computer durven jongeren directer te reageren, omdat directe verbale en 
non-verbale feedback uitblijft.

De meeste tieners en hun ouders zijn het ermee eens dat jongeren via internet te 
makkelijk informatie over zichzelf geven. Ondanks het feit dat 75% van de ouders 
dit vindt, zegt slechts 57% van de ouders dat er thuis voorlichting is gegeven over het 
oppassen met het geven van informatie over jezelf. Bij overige soorten voorlichting 
(over onbetrouwbare informatie op internet, porno, gewelddadige beelden en racisti-
sche uitspraken) zegt een ruime meerderheid van de ouders dat ze het kind hier niet 
over hebben voorgelicht. De enige regel waarvan de meerderheid van de ouders zegt 
dat hij thuis geldt, is die over het afspreken met onbekenden na de chat of msn. De 
overige regels (hoe lang en wanneer de jongeren mag internetten en welke sites ver-
boden zijn) worden door een minderheid van de ouders gehanteerd.

Ouders en kinderen verschillen onderling sterk in perceptie of er thuis door de 
ouders voorlichting gegeven is en of er regels over internetgebruik gelden. Ouders 
zeggen vaker dat dit het geval is dan jongeren. Ook Amerikaanse onderzoekers stel-
den vast dat jongeren gegeven voorlichting en regels thuis niet herkennen terwijl vol-
gens hun ouders deze voorlichting wel is gegeven en de regels gelden (vgl. Lenhart et 
al. 2001; Livingstone en Bober 2004). Ouders en kinderen verschillen ook van mening 
over hoe de regels gecontroleerd moeten worden. De meeste ouders zeggen de regels 
te controleren, terwijl de kinderen zeggen dat hun ouders dat niet of nauwelijks doen.  
 Ook de controle op het websitebezoek van de tieners is onderzocht. De meerder-
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heid van de ouders zegt het websitebezoek van hun kind niet te controleren, omdat ze 
het kind vertrouwen. Twee derde van de tieners van wie de ouders het websitebezoek 
inderdaad niet controleren, geeft hetzelfde antwoord. Maar ook als de ouders zeggen 
dit websitebezoek wel te controleren, denkt alsnog twee derde van de tieners dat ze 
niet gecontroleerd worden.

Naast het geven van voorlichting, stellen en controleren van regels zijn er nog andere 
voorzorgsmaatregelen die ouders kunnen nemen met het oog op de veiligheid van 
het kind op internet. Een derde van de ouders praat wekelijks of vaker met het kind 
over internet en iets meer ouders vragen regelmatig aan het kind wat het op internet 
doet. De rest van de ouders doet dit minder dan eens per week en een kwart doet dit 
zelden tot nooit. Praten met het kind over internet en wat het daar doet en mee-
maakt, is echter wel belangrijk. Het geeft blijk van belangstelling en betrokkenheid 
en bovendien verlaagt het riskante internetactiviteiten (Berson et al. 2002; Pardoen 
en Pijpers 2006).
 Iets meer dan de helft van de ouders informeert zich wel eens over de internetri-
sico’s voor het kind. Dit doen zij door erover te lezen of het te bespreken met ande-
ren. Tegelijkertijd blijven maar weinig ouders in de buurt om een oogje in het zeil 
te houden als het kind online is. Slechts 8% van de ouders checkt de e-mail van het 
kind wel eens; dat zo weinig ouders dat doen, is waarschijnlijk te verklaren vanuit het 
oogpunt van privacy.

De meerderheid van de ouders zegt dat hun kind geen website heeft of zegt niet te 
weten of het een website heeft. In zo’n geval kan hun kind inderdaad geen website 
hebben, maar het doet zich ook voor als een kind zegt er wel een te hebben. 9% van 
de ouders van de jongeren met een website zegt goed te weten wat erop staat en 23% 
zegt het een beetje te weten. Dezelfde verhoudingen gelden voor de specifieke pro-
fielsites. Veel tieners hebben dus informatie over zichzelf en foto’s van zichzelf op 
een profielsite staan zonder dat hun ouders daarvan weten. Dit hoeft geen probleem 
te zijn, maar wanneer ouders er helemaal niet van op de hoogte zijn, zullen ze in de 
risicovolle gevallen (te veel persoonlijke informatie, te gewaagde foto’s) geen maat-
regelen kunnen nemen.

Er is ook een verschil tussen wat de ouders en de tieners zeggen over het aantal 
vrienden dat de tiener online gemaakt heeft en hoeveel van hen ze in het echt ontmoet 
hebben. De helft van de tieners zegt via internet nieuwe vrienden te hebben gemaakt, 
maar slechts 18% van de ouders geeft aan dat hun kind dit gedaan heeft. Het is echter 
goed mogelijk dat een tiener nieuwe mensen in de msn-lijst al snel als nieuwe vriend 
beschouwt, terwijl de ouders dat niet als vriend zouden aanmerken. Belangrijker is 
daarom of de ouders ervan op de hoogte zijn of de tieners nieuwe vrienden in het 
echte leven ontmoet hebben. Ook hiervan zijn relatief veel ouders niet op de hoogte. 
Een derde tot de helft van de ouders van de tieners die zeggen internetvrienden in het 
echt ontmoet te hebben, zijn hiervan naar eigen zeggen niet op de hoogte.
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Tot slot: een internetafspraak kan ongewenst verlopen. 8% van de groep tieners 
heeft wel eens een ontmoeting via internet hebben gehad; 4% van hen zegt dat die 
ontmoeting wel eens ongewenst was. Wat een jongere daarbij als ongewenst aan-
merkt, kan divers zijn. Het kan een seksuele toenadering zijn, maar het kan ook zijn 
dat degene met wie de afspraak was in het echt tegenviel. De ouders zijn niet goed op 
de hoogte van deze ongewenste ontmoetingen. Bijna alle ouders van de tieners die 
beweren een dergelijke ontmoeting te hebben gehad, geven echter aan dat hun kind 
volgens hen nooit een ongewenste ontmoeting heeft gehad. Een reden kan zijn dat de 
tiener zich hiervoor schaamt.

Ouders met een actieve houding ten aanzien van internetveiligheid ondernemen 
vaker op meerdere gebieden actie. Ouders die voorlichting geven, stellen ook vaker 
regels en nemen ook vaker andere voorzorgsmaatregelen op het gebied van internet-
veiligheid. Aan de andere kant hebben ouders een negatievere opvatting van internet 
naarmate ze zich meer zorgen maken over hun kind en internet.

Conclusies
Sinds de opkomst van internet is er discussie over wat dit betekent voor het sociaal 
kapitaal. Gaat meer online tijdsbesteding gepaard met afbrokkelende sociale con-
tacten of werkt het juist versterkend op sociaal contact? Er zijn in de bevindingen van 
het rapport geen gronden voor de vrees dat de digitalisering van de leefwereld jon-
geren isoleert. Het sociale leven van jongeren breidt zich eerder uit via internet. De 
virtuele wereld kent geen geografische beperkingen en schept onbeperkte mogelijk-
heden tot het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De sociale netwerken 
van jongeren zijn groter geworden, en bovendien zijn zij door internet open en zicht-
baar geworden. In contactlijsten en op sociaal-netwerkwebsites komen vrienden, 
familie en collega’s samen, waardoor diverse levensdomeinen door elkaar heen gaan 
lopen. De informatisering versterkt de informalisering: de scheidslijn tussen privé 
en openbaar, werk en thuis, school of arbeid en vrije tijd vervaagt (Schnabel 2000). 
Netwerken worden steeds breder en informeler. Ook vindt er een sterkere individu-
alisering plaats: jongeren worden auteur van het eigen leven. Internet vergroot de 
keuzemogelijkheden van het sociale netwerk, vriendschappen kunnen geaccepteerd 
en geblokkeerd worden en zo wordt het sociale netwerk letterlijk vormgegeven. 
Bovendien kunnen jongeren hun identiteit naar wens modelleren en tentoonspreiden 
via een digitaal profiel.

Informalisering en individualisering vinden ook binnen het gezin plaats. Het gezag 
van ouders is al ter discussie komen te staan door de opkomst van onderhandelings-
huishoudens en als de jongere thuis de meest vaardige is op internet knaagt dit verder 
aan het gezag van de ouders. Ook winnen peers en media door internet aan invloed, 
waardoor opvoeders terrein moeten prijsgeven.

In de discussie over ict en ongelijkheid ging het vaak over de ‘digitale kloof ’ tussen 
de mensen die wel en geen toegang tot ict hebben. Maar nu bijna alle gezinnen 
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inmiddels een computer met een internetverbinding hebben, zijn verschillen nu 
eerder zichtbaar in het gebruik van ict en de vaardigheid ermee. Vooral hoger 
opgeleiden zetten hun internetgebruik voornamelijk in voor scholingsdoeleinden en 
investeren daarmee in hun sociaal-economische positie.
 Binnen het gezin is er vooral een ongelijkheid tussen het gebruik en de vaardighe-
den van de moeders en de rest van het gezin. Geringe ervaring van ouders kan pro-
blematisch worden wanneer ze de aansluiting met hun kinderen missen. Te weinig 
kennis en begrip van de internetactiviteiten van het kind kan leiden tot verwijdering 
tussen de ouders en de tiener, doordat dit in de ogen van het kind afbreuk kan doen 
aan de geloofwaardigheid van de ouders.

In het onderzoek zijn diverse verschillen in perceptie op internetgebied tussen 
ouders en hun tieners aan het licht gekomen. Niet alle ouders zijn even goed op de 
hoogte van de digitale activiteiten van hun kind. Het aantal volgens de ouders door 
jongeren verrichtte internethandelingen blijkt lager te liggen dan door de jongeren 
zelf worden opgeven. Dit is van belang voor de opvoedkundige rol die ouders uitoe-
fenen. Een gebrek aan kennis over de activiteiten van het kind en de gevaren waar het 
kind op internet aan blootstaat resulteert in het niet of weinig geven van voorlichting 
en of stellen van regels. De meeste ouders nemen dan bovendien een weinig actieve 
houding in. Diverse bewustwordingsprogramma’s, spotjes op televisie, voorlich-
tingsboeken en websites werken aan een vergroting van de kennis bij opvoeders en 
jongeren zelf van wat er op internet gebeurt en waar er risico’s liggen. Het is overi-
gens de vraag in hoeverre al deze aandacht ouders beter over internetveiligheid heeft 
laten nadenken, en actiever heeft laten optreden.

Ouders kunnen door een gebrek aan kennis van en ervaring met typische toepas-
singen voor jongeren op internet het gevoel krijgen bij hen achter te lopen. Maar 
ook in dat geval kunnen ouders hun tiener nog veel leren: waarden, normen en 
omgangsvormen die in de echte wereld gelden, gelden immers ook in de virtuele 
wereld. Net zoals ouders in het echte leven met hun tieners in gesprek gaan over 
alledaagse gebeurtenissen en de ervaringen van het kind, zouden ze ook hun virtuele 
ervaringen moeten bespreken. Als ouders gaan toegeven aan idee de aansluiting te 
missen met deze digitale wereld, of aan de angst die in de media wordt aangewak-
kerd door berichten over excessen, zal dit een averechts effect hebben. Een angstige 
en negatieve houding tegenover internet vergroot de kans op het stokken van het 
gesprek tussen ouders en kind. Praten over internet en betrokkenheid tonen dragen 
juist bij aan de veiligheid van het kind online, doordat het riskante internetactivitei-
ten vermindert en compulsief internetgebruik tegengaat (Berson et al. 2002; Van den 
Eijnden en Vermulst 2006).

Als jongeren iets vervelends hebben meegemaakt in relatie tot internet, kunnen ze 
ervoor kiezen om het niet te vertellen, uit schaamte, of uit angst dat ze niet meer 
mogen internetten of msn’en. Online voorzieningen waar jongeren zelfstandig en 
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anoniem hulp vinden, kunnen in dat geval uitkomst bieden. Ouders kunnen daarin 
een rol spelen, maar ook interneteducatie is waardevol voor jongeren: over de over 
de betrouwbaarheid van informatie op internet, leren wat online wel en niet te doen, 
zoals te veel persoonlijke informatie of privacygevoelig materiaal online zetten. 
Beveiligingsvormen (bv. filters tegen websites met seks en geweld) zijn van belang, 
maar omzeilbaar, een goede educatie blijft daarom een basis. Nu internet steeds 
meer via mobiele apparaten bereikbaar is en jongeren straks niet meer locatiegebon-
den internetten, zonder volwassenen of opvoeders in de buurt, is het belang van een 
goede interneteducatie des te groter. Ook voor scholen zou hier een rol weggelegd 
kunnen zijn. Naast het geven van lessen over internetonderwerpen kunnen zij leer-
lingen dan klassikaal in discussie laten gaan.

Internet digitaliseert niet alleen de leefwereld van jongeren, ook gezinnen op zich 
digitaliseren. Ouders gaan meer gebruikmaken van ict en er ontstaan nieuwe 
manieren van communiceren met hun kinderen via msn, sms, e-mail en dergelijke. 
Er ontstaan als het ware ‘netwerkgezinnen’. Gezinsleden communiceren niet alleen 
steeds meer digitaal met elkaar, ze helpen elkaar ook bij computer- en internetaan-
gelegenheden en slaan digitale bruggetjes naar elkaar. Zo leggen gezinsleden zelf 
actief nieuwe links binnen het gezin.
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1 De vele vormen van de virtuele wereld

1.1 Van analoog naar digitaal

Stel dat een meetlijn van nul tot honderd de mate van iemands ‘digitale oriëntatie’ 
aangeeft. Als de hele Nederlandse bevolking langs deze lijn zou staan, hoe zou dat 
er dan uitzien? Achteraan, bij nul, staan de adigitale mensen; zij hebben nog nooit 
een computer gebruikt, schrijven al hun brieven en kaartjes met de hand en brengen 
deze vervolgens naar de brievenbus. Ze zoeken informatie op in hun encyclopedie of 
ze gaan naar de bibliotheek. De meerderheid kan waarschijnlijk goed hoofdrekenen, 
want daar gebruiken ze geen rekenmachine voor. Vooraan, bij honderd, staan de 
meest gedigitaliseerde mensen. Zij kunnen overal internetten, bellen, muziek luiste-
ren of televisie- en radio-uitzendingen opvragen. Dit gebeurt allemaal via één multi-
functioneel apparaat dat ze altijd bij zich dragen. Met een daarin ingebouwde camera 
leggen ze de gebeurtenissen om hen heen vast en versturen die ter plekke naar het 
internet. Op elke kennisvraag die zich aandient, googelen ze direct het antwoord. 
Ergens in het midden van de rij staan mensen die vroeger lp’s draaiden maar nu een 
mp3-speler om hun nek hebben hangen. Er staan bij hen thuis nog leesboeken in de 
kast, maar het telefoonboek heeft inmiddels plaats moeten maken voor de digitale 
versie op internet.

De leeftijd van de mensen langs de meetlijn zal van achter naar voor niet hele-
maal gelijkmatig afl open, maar er zal zeker een samenhang in te herkennen zijn. 
De meeste ouderen staan aan het eind van de rij. ‘Daar ben ik te oud voor, hoor’, ver-
zuchten zij regelmatig als het over nieuwe technologieën gaat. Ze begrijpen vaak niet 
hoe hun kleinkinderen er zo snel en makkelijk mee kunnen omgaan. Jongeren staan 
aan het begin van de rij. Zij maken het meest intensief gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie (ict). Ze zijn er vertrouwd mee, bedreven in en behoren 
tot de voorlopers in het verspreidingsproces ervan.

De digitale competentie van jongeren levert voordelen op in een samenleving die 
steeds meer doordrenkt raakt van digitale technologie. Internet biedt nieuwe 
mogelijkheden tot onder andere sociaal contact, vermaak en economische activiteit. 
Tieners ontlenen veel plezier aan hun ict-gebruik, het is nuttig voor school en het 
is ondersteunend voor hun sociale contacten en voor hun identiteitsexperimen-
ten (Valkenburg 2006). Maar er is ook bezorgdheid over de schaduwkanten van de 
nieuwe technologie. Met de nieuwe media doen zich nieuwe gevaren voor en rijst de 
vraag naar de online veiligheid van jongeren. Wat er online mis kan gaan bij jonge-
ren is in verschillende televisie-uitzendingen aan de orde geweest.1 Een greep uit de 
berichtgeving: excessief gebruik van chatprogramma’s of gaming, verspreiding van 
compromitterend privémateriaal, zedendelicten, pesten via internet, confrontatie 
met ongewenste informatie (porno en geweld) en contact met ongewenste personen.
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Om meer zicht te krijgen op de digitale leefwereld van jongeren wordt in dit rap-
port verslag gedaan van een onderzoek naar het ict-gebruik van 13-18-jarigen in het 
voortgezet onderwijs. Door ook hun ouders bij het onderzoek te betrekken wordt de 
digitale wereld van de tieners in de context van hun gezinsleven geplaatst.

1.2 Tieners

Jongeren geboren na 1980 worden wel de ‘digitale generatie’ genoemd (De Haan 
en Van ‘t Hof 2006). ‘Digitaal’ staat daarbij voor technologieën en toepassingen die 
voor deze generatie vanzelfsprekend zijn, zoals internet, mobiele telefonie, e-mail, 
msn en sms. Kenmerkend voor een generatie is dat zij blijvend beïnvloed wordt door 
de omstandigheden en gebeurtenissen uit de periode waarin zij opgroeide (Becker 
1992). Oudere generaties zijn in hun jonge jaren opgegroeid zonder ict. Doordat 
ict voor hen pas op latere leeftijd intrede deed, zouden zij niet hetzelfde gemak en 
dezelfde vertrouwdheid ermee hebben als jongeren. Aangezien ict bij jongeren van 
jongs af aan aanwezig is geweest, is het veel meer geïntegreerd in hun leven. Zij zien 
het eerder als een vanzelfsprekend onderdeel van het leven dan als een toevoeging 
eraan. Vandaar dat jongeren benamingen meekrijgen als de digitale generatie, de 
internetgeneratie (Van Steensel 2000), generatie M(edia) (Rideout et al. 2005) en 
diverse andere digitale aanduidingen.

Strikt genomen is het begrip ‘generatie’ hier om meerdere redenen problematisch. 
Ten eerste kan niet vastgesteld worden in welke mate de invloed van ict blijvend is. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat veelvuldig en langdurig chatten eerder kenmerkend 
is voor de tienertijd dan dat het een blijvend dominante tijdsbesteding van een gene-
ratie is. In de tweede plaats geldt dat oudere generaties weliswaar niet opgegroeid 
zijn met ict, maar de diffusie van vaardigheden, brengt ook onder deze groepen ver-
trouwdheid met ict met zich mee. Daarmee kan het verschil in ict-gebruik tussen 
jonge en oude generaties vervagen en is de voorsprong van jongeren niet langer 
onderscheidend. Ten derde zullen ook komende generaties met ict opgroeien en 
onderscheidt de vertrouwdheid met ict de huidige jongeren wel van oudere genera-
ties, maar niet van komende generaties.

Desondanks zijn de huidige tieners een van de eerste groepen die met ict opge-
groeid is en dit kan een kijkje op de toekomstige informatiesamenleving bieden. Jon-
geren hebben vooral een sterke internetoriëntatie. Een voorbeeld van de integratie 
van internet bij tieners zijn de gegeven antwoorden op de vraag ‘welk type medium 
gebruik je om lekker bij te ontspannen’. In alle leeftijdsgroepen wordt de televisie als 
eerst genoemd.2 Het op een na meest genoemde medium is in alle groepen een boek, 
behalve in de jongste groep, daar noemt bijna een kwart internet. Waar de oudere 
groepen door een boek bladeren, browsen (letterlijk vertaald eveneens ‘bladeren’) de 
tieners liever op internet.
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1.3 De rol van de ouders

Ouders hebben een doorslaggevende rol bij het bepalen van het aantal computers in 
huis en het al dan niet nemen van een internetverbinding. Als er niet in de meerder-
heid van de gezinnen een computer zou staan, was het gemak waarmee jongeren 
omgaan met computers een stuk minder normaal. En internet zou een stuk minder 
verweven met het tienerleven zijn zonder een internetaansluiting in huis. Kortom: 
tieners bewegen zich mede zo vanzelfsprekend door de virtuele wereld doordat hun 
ouders de toegang geboden hebben.

Afbeelding 1.1
Berichten uit de media over internet
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In dit onderzoek worden drie relevante aspecten van de digitale betrokkenheid van 
de ouders onderzocht. Ten eerste het ict-gebruik van ouders zelf: hoe vaak gebrui-
ken ze de computer, waar gebruiken ze internet voor en hoe vaardig zijn ze met de 
computer? Een tweede aspect van de rol van de ouders is de mate waarin zij op de 
hoogte zijn van het ict-gebruik van hun kind. Daarbij gaat het om hun kennis van de 
tijd die hun kinderen achter de computer doorbrengen, hun redenen om de compu-
ter te gebruiken en hun handelingen op internet. Net als in het echte leven hoeven 
ouders niet alles wat hun kind online doet te weten; jongeren hebben ook hun 
privéleven. Maar op het moment dat de veiligheid van de tiener in het geding komt 
of er zich andere ongewenste aangelegenheden voordoen, is ouderlijke inmenging 
belangrijk. Weten ouders het als hun kind nieuwe internetvrienden in het echt gaat 
ontmoeten? Zijn ouders ervan op de hoogte als hun kind via internet anderen pest? 
Het derde aspect van de rol van de ouders zijn dan ook de handelingen die ouders op 
ict-gebied verrichten voor de veiligheid van hun kinderen. Zij kunnen bijvoorbeeld 
voorlichting geven, regels stellen of andere maatregelen nemen.

1.4 Internet: pluspunten en problemen

Het krantenbericht dat bij de kop ‘Ouders nemen digitale wereld tieners niet serieus’ 
hoort (zie afbeelding 1.1), vermeldt dat ouders erg weinig van de virtuele wereld van 
jongeren afweten.

De kennis van opvoeders over wat hun kind online doet, staat in een ander licht 
wanneer de jongere een computer met internetaansluiting op de eigen kamer heeft 
dan wanneer de computer in de huiskamer staat. Als de computer in de eigen kamer 
staat, zullen jongeren waarschijnlijk eerder bepaalde gebieden op internet opzoeken 
dan wanneer de computer zich in een gezamenlijke ruimte bevindt. De locaties van 
computers in huis zijn daardoor gedeeltelijk bepalend voor de bewegingsvrijheid van 
de jongere op internet. De locaties zijn afhankelijk van het aantal computers in het 
gezin. Hoe meer computers, hoe groter de kans dat deze op verschillende locaties in 
huis staan en dus ook op de kamer van de jongere.

De term ‘internetkloof’ of ‘digitale kloof’ wordt gebruikt om in het algemeen 
de verschillen aan te duiden die er bestaan tussen groepen op ict-gebied (Van Dijk 
2003; De Haan en Steyaert 2003). Verspreidingscijfers over het bezit van een of meer-
dere pc’s en de beschikking over internet geven dan ook inzicht in ongelijkheden 
tussen leerlingen. Uit een onderzoek naar tieners en internet in 2001 bleek dat in dat 
jaar het aantal computers in huis voor havo- en vwo-leerlingen nog een stuk hoger 
lag dan voor vmbo-leerlingen. Hetzelfde gold voor de beschikking over een interne-
taansluiting (De Haan en Huysmans 2002b). Door nieuwe gegevens uit 2005 met die 
van 2001 te vergelijken kan de groei in het aantal computers thuis en de internetaan-
sluiting in kaart gebracht worden, alsmede de plek van de computers in huis.

Jongeren zitten veel achter de computer en ze slaan daarbij geen dag over volgens de 
krantenkop ‘Jeugd dagelijks online’ (afbeelding 1.1). Deze tijd achter de computer en 
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op internet lijkt zelfs ten koste te gaan aan televisiekijktijd (Breedveld et al. 2006). 
Wat de jongeren allemaal doen in die tijd is veel minder bekend. Waarvoor wordt 
de computer gebruikt en wat zoeken ze allemaal op internet? Onderscheiden ze 
zich hierin van oudere leeftijdsgroepen? Bij deze vraag komen ook de ouders om de 
hoek kijken: hoe maken de ouders zelf gebruik van de computer en internet en is er 
samenhang met het gebruik van de jongeren? En hoe goed zijn de ouders eigenlijk op 
de hoogte van het computer- en internetgebruik van hun kind?

‘Ouders lopen hopeloos achter op internet’, luidde een stelling op de website van het 
Algemeen Dagblad met het verzoek erbij om hierop te reageren.3 Een lezer schreef:

‘Het kan haast niet anders dan dat ouders achterlopen met internet. Alleen de 
huidige ouders die in de beginperiode van de pc al geïnteresseerd waren, zullen 
nu net zo ver zijn als hun kinderen. Vele ouders gaan nu pas aan een pc begin-
nen, simpelweg omdat de kids hem nodig hebben voor school. Gezien het feit 
dat kids nu eenmaal sneller dingen oppikken is het dus onvermijdelijk dat ze 
verder zijn dan hun ouders.’

Deze lezer is overtuigd van een ongelijke verhouding tussen de vaardigheden van 
jongeren en hun ouders, in het nadeel van de ouders. Dat de digitale verhoudingen 
tussen jongeren en hun ouders in gezinnen verschillend liggen, laten de reacties op 
een bericht over een chat- en msn-cursus voor opvoeders zien.4 Een tienermeisje 
schrijft dat haar vader beter met de computer kan omgaan dan zijzelf en dat haar 
moeder al kan chatten met msn. Een tweede meisje stelt daarentegen dat haar 
ouders er niks van snappen en toch niet op cursus gaan, omdat ze bij het aanzet-
ten van de computer al denken dat hij ontploft. Een derde meisje vertelt dat ze haar 
moeder sinds kort zelf computerles geeft. De drie verschillende reacties geven aan 
hoe uiteenlopend het er digitaal aan toe kan gaan in gezinnen. Alle drie de meisjes 
zijn zelf op internet actief, maar de computeractiviteiten en -vaardigheden van hun 
ouders liggen ver uiteen. Onbekend is in hoeverre deze voorbeelden representatief 
zijn. Hoeveel ouders kunnen de internetbedrevenheid van hun kinderen niet bij-
houden? En om wat voor verschillen in vaardigheden gaat het eigenlijk? Dergelijke 
vragen vormen een goede aanleiding om nader in te gaan op de digitale verhoudin-
gen binnen het gezin. Door vaardigheden te specifi ceren en vervolgens bij de ouders 
en de tieners te meten, kan onderzocht worden of ouders specifi eke vaardigheden 
inderdaad minder beheersen en, zo ja, in welke mate. Ook komt in het vraagstuk 
over vaardigheden de informatievergaring van jongeren op internet aan de orde 
en wordt onderzocht bij welke specifi eke computer- of internetaangelegenheden 
gezinsleden elkaar helpen, in navolging van de koppen dat jongeren informatie op 
internet bijna nooit checken en dat twee derde van de jongeren hun ouders op inter-
net helpt (afbeelding 1.1).

‘Lang aan een beeldscherm zitten heeft niet hetzelfde effect als een boek lezen 
of in de tuin werken. Het doet iets met de gebruiker: desensibilisering, brutali-
sering, isolering. Iedereen kan zelf bij het avondeten het verschil ervaren tussen 
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een dag waarop je kind vooral heeft (buiten) gespeeld of waarop hij vooral 
achter de computer heeft doorgebracht.’

Dit citaat uit Trouw (26 augustus 2005) sluit aan bij de vaker klinkende klaagzang 
dat jongeren te veel achter beeldschermen hangen. Zijn jongeren inderdaad ‘verdi-
gitaliseerd’ en vinden ze communicatie via de computer belangrijker dan iemand 
in het echt zien? Op welke manieren onderhouden ze op internet contact met hun 
vrienden en wat vinden ze daar zo leuk aan? En als jongeren inderdaad dagelijks 
zolang achter de computer zitten, hebben ze dan nog wel tijd om daarbuiten met hun 
vrienden op te trekken of is er sprake van isolering, zoals het citaat stelt? Specifi e-
ker: hebben tieners die online veel met vrienden chatten offl ine minder contact met 
vrienden? Het is aannemelijk dat meer online activiteit ten koste zou kunnen gaan 
van offl ine activiteit, aangezien face-to-face contact deels eenzelfde functie heeft 
als online communicatie. De tegengestelde krantenkoppen ‘Minder vrienden door 
het internet’ en ‘Internet versterkt banden tussen jeugd online’ (afbeelding 1.1) 
illustreren de positieve en negatieve kant. De relatie met eenzaamheid is hierbij ook 
interessant. Iedereen kent het wel het doemscenario van de jongere die niet meer 
buiten komt, alleen nog maar via de computer communiceert en vereenzaamt op 
zijn of haar eigen kamer. Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk 
om op individueel niveau gedragsverandering vast te stellen. Daarom is in plaats van 
oorzaak en gevolg, de vraag naar samenhang tussen online en offl ine contact aan 
de orde. Vanuit dezelfde beperking van het datamateriaal kunnen ook geen uitspra-
ken worden gedaan over de invloed van ict op eenzaamheid, maar wel kunnen er 
uitspraken gedaan worden over de samenhang tussen online en offl ine contact en 
eenzaamheid.

Een reactie van een geschrokken moeder op de eerder besproken stelling ‘ouders 
lopen hopeloos achter op internet’ wijst op een ander probleem dan een eventueel 
gebrek aan vaardigheden:

‘(…) ik ben aardig op de hoogte hoe een computer en internet werkt maar ik 
stond er van ten voren nooit bij stil dat ze [dochter] webcamseks zou gaan 
doen, dat zal dan wel naïef van me zijn. Ik dacht dat ze alleen vrienden in haar 
msn-lijst had staan en ze zou haar webcam alleen aandoen bij vriendinnen... 
dom, dom, dom… ik heb haar webcam een gooi gegeven! Ze ging daarna 
gewoon bij een vriendinnetje voor de webcam zitten. Madam had haar tele-
foonnummer, foto’s en msn-adres op sugababes en cu2 gezet... wat een ellende 
allemaal, er kwamen allemaal kerels op haar af.’

De inhoud van deze reactie duidt op twee risico’s voor jongeren op internet. Aan de 
ene kant gaat het over webcamseks, een verschijnsel dat veel media-aandacht trekt. 
Een ander risico dat de moeder omschrijft, is het in contact komen met onbekenden 
op internet, van wie sommigen seksuele bedoelingen hebben. Deze voorbeelden 
vallen, net als gepest worden en te veel persoonlijke informatie geven, onder de 
verzamelterm ‘internetveiligheid’. Internet kent talrijke nadelen, risico’s en gevaren 
waar uiteenlopende problemen door kunnen ontstaan. Bovengenoemde voorbeelden 
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van internetveiligheid horen bij het sociale domein. Daarnaast is er de technische 
kant, waarbij het gaat om virussen, inbraken, spyware, ongewenste e-mail en de 
beveiligingsvormen daartegen. In dit rapport worden het technische en het sociale 
aspect beide onderzocht.

1.5 Vraagstelling van het rapport

Er zijn in paragraaf 1.4 een aantal actuele kwesties rondom ict en jongeren aange-
sneden; deze zijn te scharen onder respectievelijk de onderwerpen bezit, gebruik, 
vaardigheden, communicatie en veiligheid. De daaraan gerelateerde onderzoeksvra-
gen van dit rapport luiden als volgt:
1 ict en bezit: in hoeverre is het ict-bezit van gezinnen met tieners tussen 2001 en 

2005 veranderd?
2 ict en gebruik: hoe ziet het ict-gebruik van tieners en hun ouders eruit en in 

hoeverre zijn ouders op de hoogte van het internetgebruik van hun kinderen?
3 ict en vaardigheid: in hoeverre verschillen de digitale vaardigheden van tieners 

en hun ouders?
4 ict en communicatie: hoe gebruiken tieners internet om hun sociale leven te 

organiseren en hoe hangt dit samen met het onderhouden van offl ine contacten 
en het ervaren van eenzaamheid?

5 ict en veiligheid: wat zijn de risico’s van internetgebruik voor tieners, welke voor-
lichting is er door de ouders gegeven, welke regels zijn er door de ouders gesteld 
en welke controle wordt er daarop uitgeoefend door de ouders (volgens tieners en 
hun ouders)?

De vijf onderzoeksvragen liggen ten grondslag aan de hoofdstukindeling van dit 
rapport. Voor alle vragen geldt tevens: zijn er daarbij verschillen tussen leerlingen 
naar geslacht en schooltype? Een onderscheid in geslacht is relevant omdat het inter-
netgedrag van meisjes en jongens kan verschillen: Meisjes zijn doorgaans meer op 
communicatie gericht dan jongens, die op hun beurt weer vaker gamen op internet 
(Berndt 1996; Jansz 2006). Ook het opleidingsniveau is relevant. Hoogopgeleide jon-
geren zijn op andere gebieden actief op internet dan laagopgeleide jongeren en ook 
zijn er verschillen in ict-vaardigheden (De Haan en Huysmans 2002b).

1.6 Dataverzameling

Het veldwerk van dit onderzoek is in het najaar van 2005 verricht door de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Het scp heeft geparticipeerd in een onderzoek dat prof. 
dr. H.B.G. Ganzeboom (vu) samen met dr. I. Nagel (vu) en prof. dr. A.C. Liefbroer 
(nidi/vu) uitvoert in het kader van het onderzoeksproject Jongeren en cultuur. In 
2001 heeft op dezelfde wijze het project ict-school (icts5) plaatsgevonden; de onder-
zoeksgroep van toen is vergelijkbaar met die van dit onderzoek. Een aantal vragen 
uit 2001 is in het onderzoek in 2005 herhaald, zodat ontwikkelingen in de afgelopen 
vier jaar zichtbaar worden.
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In de steekproef zitten 69 schoollocaties. Op elke schoollocatie zijn steeds drie 
klassen ondervraagd, behalve op scholen met één schooltype (van de onderscheiden 
schooltypen vmbo-beroepsleerwegen –vmbo theoretische leerweg – havo – vwo), 
daar zijn maar twee klassen ondervraagd. Er is een steekproef getrokken van 185 
klassen. De scholen zijn verdeeld over twee grote steden (Rotterdam en Utrecht), 
acht middelgrote steden (Amersfoort, Alkmaar, Gouda, Haarlem, Delft, Enschede, 
Zwolle en Nijmegen) en vier kleine gemeenten (Emmeloord, Steenwijk, Goes en 
Weert). De scholieren zijn klassikaal geïnterviewd (de enquêtes werden in de klas 
uitgedeeld en tijdens het lesuur ingevuld) in 3 en 4 vmbo, 3, 4 en 5 havo en 3, 4 en 
5 vwo. De leeftijd van de scholieren varieert van 13 tot 18 jaar; in dit rapport worden 
zij ‘tieners’ of ‘jongeren’ genoemd. In elke klas heeft de helft van de leerlingen een 
vragenlijst gekregen over cultuur (onderzoek Ganzeboom, Nagel en Liefbroer) en de 
andere helft een vragenlijst over ict en school (onderzoek scp).

Van elk van de ondervraagde leerlingen is ook een van de ouders benaderd met een 
vergelijkbare vragenlijst, waarin de nadruk ligt op het gezichtspunt van de ouders. 
De antwoorden van de ouder zijn gekoppeld aan de antwoorden van het kind, waar-
door op individueel niveau gegevens vergeleken kunnen worden. De respondenten-
groep bestaat uit 1561 leerlingen en 1080 ouders. Er zijn minder ouders dan jongeren 
vanwege non-respons: er was niet van elke jongere een ouder bereid om de vragenlijst 
in te vullen. Zie de bijlage van dit rapport voor een uitgebreider uiteenzetting van de 
dataverzameling.
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Noten

1 Netwerk, 17 juli 2003: ‘Jongeren kwetsbaar op internet’, Netwerk, 20 juni 2005: ‘Kin-
deren en internet’, Zembla, 11 augustus 2005: ‘De jungle van de tienerseks’, Rondom 
Tien, 8 september 2005: ‘Seksueel gedrag van jongeren’, Netwerk, 30 oktober 2005: ‘De 
digitale generatie: internet als vriend en vijand’, Nova, 16 november 2005: ‘De gevaren 
van seks via de webcam’, De Toekomst, 30 januari 2006: ‘Game over & over’, Netwerk, 
24 maart 2006: ‘Een gevaarlijke rage’, Nova, 1 juni 2006: ‘Kwart van jongeren doet aan 
cyberseks’.

2 Het gaat hier om gegevens uit het Tijdbestedingsonderzoek 2005 (tbo’05) en om vijf 
leeftijdscategorieën: 13-18-jarigen, 19-25-jarigen, 26-35-jarigen, 36-55-jarigen en
55-plussers.

3 Zie ad Online, 31 mei 2006: ‘Ouders lopen hopeloos achter op internet’ (www.ad.nl/
uwmening/article373465.ece?), laatst geraadpleegd op 15 december 2006.

4 Zie nieuwsbericht ‘Ouders op internetles!’ van 15 mei 2005 op www.kindertent.
nl (www.kindertent.nl/modules/news/php/index?page=1&int_newsid=38) laatst 
geraadpleegd op 15 december 2006.

5 Zie De Haan en Huysmans (2002b).
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In de media verschijnen regelmatig berichten over tieners en webcam-seks (zie hoofd-

stuk 1). Rick Hofl and beschrijft op internet hoe het versieren van een ‘breezerchick’ 

(benaming voor een bepaald type tienermeisje, afgeleid van het drankje Bacardi Breezer 

dat populair is onder tieners) in zijn werk gaat.

Breezerchick versieren? How To:-Breezer Lokken-

Op veler verzoek in het Mooie Meisjes Topic [forum] heb ik besloten mijn Breezer-Lok talent 

te delen met anderen. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik zal mijn best doen. We gaan te werk 

door middel van een stappenplan. Sommige gevorderde Lokkers zullen stap 1 en 2 kunnen 

overslaan. Alsnog gelden er een paar algemene voorwaarden waar je aan zal moeten voldoen 

zodat Breezer Sletjes je interessant vinden. Ook al ligt het tegen je principes, doe alsof.

Als Lokker moet je:

– Mental Theo de bom vinden.
– ‘Heb je even voor mij’ van Frans Bauer de bom vinden.
– Van Breezer houden.
– Goud dragen.
– School stom vinden.
– Slimme mensen haten.

Stap 1: Hoe ga je te werk?

Maak foto’s van jezelf. Ook al ben je in het echt foeilelijk, je kan een webcam ALTIJD zo draaien 

dat je er mooi op staat. Heb je een leuke foto, laat iemand hem dan voor je Photoshoppen, 

tenzij je het zelf kan. Zet bijvoorbeeld rond je hoofd zeepbubbels, en gebruik leuke kleurtjes. Dit 

noemen we de Lok-Foto’s. Zet je internet aan. Ga naar tmf.nl. Maak een ID aan. Dit kost 1,50 

euro ofzo, denk wat je ervoor terug krijgt. Neem niet een naam als Jochem ofzo, doe een naam 

die de simpele sletjes zal aanspreken. Mijn favoriet is C@mHunk. Zet de Lok-Foto’s op je ID. Zet 

als leeftijd 18, ongeacht hoe oud je echt bent. Breezer sletjes houden van oudere jongens.

Ga naar de chatbox. Stap 1 is voltooid.

Stap 2: Hoe lok ik?

Kies rechtsboven bij ‘Opties’ --> Kleur veranderen. Kies een kleur. Baby blauw is mijn all-time-

favorite. Klik op ‘Kanalen’ en kies er 1 die je aanspreekt. MSN kanaal is wel zo makkelijk, weet 

je in ieder geval zeker dat ze MSN heeft. Zeg iets van ‘Zijn er hier nog MOOIE meisjes?’ of iets 

wat er op lijkt. Nu kan de pret beginnen. Hier komt mijn grote geheim: 

Als een chick zegt ‘Ja hoor, ik wil wel’ of iets in die richting klik je 1 keer op haar naam, dat 

markeert de naam wat lichter dan de rest, en verschijnt er wat bullshit info in de chatbox zelf. 

Ga dan onder alle chatter-namen kijken. Daaronder staan nog een paar knoppen waaronder 

een grote rode waar ‘ID’ opstaat. Klik hierop. De chick haar ID verschijnt. Onder woonplaats en 

naam enz staat ‘Website:’ Kijk of de chick haar CU2 heeft neergezet als website. Staat er
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geen CU2, laat haar gaan, en ga net zo lang tot je er 1 heb die daar wel een CU2 heeft staan. 

De grap is, dat je later, op MSN, alles uit haar vragenlijst kan gebruiken, en zij zal denken dat 

het super klikt tussen jullie, omdat jullie ook dezelfde lievelingskleur hebben, dezelfde dromen, 

dezelfde favoriete fi lms, enz. Dit is uiteraard bullshit, maar als zo’n meisje eenmaal denkt dat 

het klikt gaat de rest vanzelf. Hierover later meer. Zeg nadat je er 1 hebt gevonden met website, 

na de 2 minuten bullshit praatjes, iets in de richting van: ‘Ey chica..Sorry..Maar ik moet alweer 

gaan..Kan je niet je MSN adres geven? Of denk je ik dis die jongen liever, ook al weet ik dat hij 

misschien wel de ware is..?’

Let the fun begin!

Stap 3: MSN Playen

Hier valt weinig aan te leren. Je hebt het of je hebt het niet. Praatjes kan niemand je aanleren, 

maar doormiddel van een hoop grapjes en haar CU2 vragenlijst, zal je, kneus of Player, snel 

resultaat boeken. DOE LIEF! Vraag niet meteen of ze geil is en dat soort BULLSHIT, dat werkt 

precies omgekeerd zoals jij het wil. Maak simpele grapjes. Voorbeelden zijn: SLET: ‘Wie b3n 

JoE?’ PLAYER: ‘Oke oke, ik zal je hint geven. Ik heb een wit paard..Een kroon..;)’

Ga net zolang door met het grapje tot ze het wel snapt. Ze zal het alsnog leuk vinden. Je kan 

ervan uitgaan dat ze niet bijster slim is. Tevens zijn het allemaal net eksters. Alles wat glimt 

spreekt ze aan. Rijk zijn ook. Ook al ben je het niet, doe alsof. Dat is erg belangrijk! Vraag haar 

gelijk haar Cam aan te doen. Vraag haar niks uit te trekken. Doe rustig, neem je tijd. Praat, 

lach, doe alles precies zoals zij wil. Zeg dingen als ‘Damn..Je bent echt mooi..Ik wil daar met 

je zijn..’ Ze zegt gegarandeerd iets in de richting van ‘Wat zou je dan doen..?’ en het spel kan 

beginnen. Ik kan niet precies vertellen hoe of wanneer, dat is bij iedere slet anders. Je voelt het 

vanzelf. Misschien ga je een of twee keer op je bek, maar blijf bezig, en je zal genieten.

Stap 4: Drop that shit, bitch!

Lief doen alleen is niet genoeg. Doe soms cold as ice. Als jij 40 zinnen typt, en zij 2 woorden 

terug, zeg je iets van ‘Ik weet niet hoor, maar op deze manier ben je zo mijn lijst uit. Je kent me 

niet, ik heb weinig tijd, en in die weinig tijd maak ik nog is tijd vrij voor jou, en jij kiest ervoor 

om met andere bullshit praatjes te houden, terwijl hetgeen waar je naar opzoek bent gewoon 

hier is.’ Alles zal weer goed komen. Vraag of ze vriendje heeft, ga zo door op onderwerp. Vraag 

of ze een lekker kontje heeft. Ook al zegt ze Ja of Nee, zeg ‘ik geloof het niet..;)’ op webcam zal 

de rest volgen. Als het om pic’s gaat kan je zeggen ‘Komop chica..Je vertrouwt me toch wel..? 

Ik beloof je dat ik de foto meteen weer verwijder’ en dergelijke. Begin rustig. Een string na een 

avond playen is een hele prestatie en daar mag je trots op zijn. Doe dit steeds een tikkeltje 

verder, en neem je tijd. Dring haar nooit aan. En binnen de kortste keren zal ze naakt gaan.

Have fun!:-)
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2 De digitale gezinsuitrusting groeit: bezit van ict

2.1 Ontwikkelingen in pc-bezit en internetaansluitingen

In 2005 en 2006 vierden verschillende mobieletelefonieaanbieders, internetproviders 
en websites hun tienjarig bestaan. Als rond 1996 een domeinnaam van bijvoorbeeld 
een bekende winkelketen of een reisorganisatie werd ingetikt, was het niet vreemd 
als de melding ‘website onder constructie’ verscheen. Internet was in opbouw en het 
was duidelijk dat er iets groots stond te gebeuren in de nieuwe wereld van www, dot 
com en punt nl. In dezelfde periode dat internet begon te groeien begon de mobiele 
telefoon aan zijn opmars. In de daaropvolgende jaren bleef de verspreiding van 
mobiele telefoons, computers en internetverbindingen almaar toenemen tot en met 
de dag van vandaag.

De verspreiding van een nieuw medium onder de bevolking beweegt zich vol-
gens een vast patroon. De zogenoemde S-curve van Rogers (1995) beeldt de opname 
van een succesvolle innovatie uit (fi guur 2.1). Een relatief kleine groep innovatieve 
mensen (innovators) schaft het product als eerste aan. Na een tijd volgt een grote 
middengroep (early en late majority), waardoor de verspreiding versnelt. De laatste 
mensen die de innovatie ‘adopteren’, zoals dat genoemd wordt, vormen ook weer een 
relatief kleine groep (laggards). Ook de mobiele telefoon volgde dit pad van versprei-
ding: de eerste mensen met een mobieltje werden vaak met enig ontzag bekeken 
wanneer de beltoon het bezit van dit destijds nieuwe en bijzondere staaltje techniek 
verried. Op een gegeven moment was het niet meer zo bijzonder om een mobiele 
telefoon te hebben. Iemand die in het openbaar opzichtig beltonen uitprobeerde, 
werd nu eerder bekeken als spuit elf die ook nog eens wilde laten weten een mobiele 
telefoon te hebben. De mensen die tegenwoordig nog geen mobiele telefoon bezit-
ten, vormen net als de allereerste bezitters een selecte groep. Maar zij krijgen in 
plaats van een blik vol ontzag nu eerder een blik vol ongeloof toegeworpen als blijkt 
dat zij zonder mobiel door het leven gaan.

Veel innovaties volgen aldus een vast patroon van verspreiding door de samenle-
ving. Zo is het met de mobiele telefoon gegaan, maar ook met de computer, internet 
enzovoort. De denkbeeldige letter S zal in de meeste gevallen nooit helemaal ‘af’ 
zijn. Er zijn altijd mensen die ervoor kiezen om bijvoorbeeld zonder telefoon of com-
puter door het leven te gaan.

Op ict-gebied zijn degenen die een innovatie het laatst aanschaffen vaak de per-
sonen met lagere inkomens en ouderen (Van Dijk et al. 2000). Daarentegen zijn de 
huishoudens met tieners er bij de aanschaf van een innovatie juist vroeg bij.
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Figuur 2.1
Ideaaltypische weergave van S-vormige diffusiecurve (in procenten)
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Computer(s), internet en spelcomputer
Om inzicht te krijgen in de recente toename van (werkende) computers en interne-
taansluitingen in gezinnen met tieners maken we een vergelijking met de situatie 
van een aantal jaren geleden. In 2001 had 3% nog geen pc in huis (tabel 2.1). In de 
publicatie Van huis uit digitaal (De Haan en Huysmans 2002b) spraken de onderzoe-
kers de verwachting uit dat deze huishoudens in de nabije toekomst wél daarover 
zouden gaan beschikken. Na vergelijking met de nieuwe gegevens uit 2005 blijkt 
dat dit aandeel in vier jaar tijd inderdaad is verkleind tot 1%. Uitsplitsing naar type 
onderwijs laat zien dat bij de havo- en vwo-leerlingen het pc-bezit de 100% reeds 
bereikt heeft. De vmbo-klassen hebben nog 2% te gaan.

Zo goed als alle gezinnen met tieners beschikken dus inmiddels over een pc, 
maar het computerbezit blijft verder groeien doordat gezinnen steeds meer pc’s 
aanschaffen. Deze ontwikkeling is nog volop in beweging: meer dan driekwart van 
de huishoudens heeft inmiddels twee of meer computers in huis; in 2001 was dat nog 
maar ruim de helft. De verschillen tussen opleidingsniveaus zijn hier een stuk groter 
dan bij het bezit van ten minste één computer. De havo- en vwo-leerlingen hebben 
aanzienlijk vaker twee of meer computers thuis dan de vmbo-leerlingen. Ook zijn er 
bij jongens meer pc’s in huis dan bij meisjes.

Naast een computer hebben bijna alle gezinnen een internetaansluiting. In 2001 
was dit nog een stuk lager. De benadering van de 100% bij de verspreiding van inter-
net is dus recent. De onderlinge verschillen tussen opleidingsniveaus uit 2001 zijn zo 
goed als verdwenen doordat bijna alle gezinnen inmiddels op internet zijn aangeslo-
ten. Hetzelfde geldt voor verschillen tussen jongens en meisjes. Hoewel inmiddels 
bijna alle gezinnen op internet zijn aangesloten, bestaan er nog wel verschillen in 
de soort internetverbinding. Bij een inbelverbinding via een modem is er doorgaans 

De digitale gezinsuitrusting groeit: bezit van ict



36

sprake van betalen per minuut. Dit heeft consequenties voor de omvang van het 
gebruik. Mensen met een adsl- of kabelabonnement zijn onbeperkt online voor een 
vast bedrag. Deze internetaansluitingen hebben de laatste jaren snel aan populariteit 
gewonnen. Anno 2005 maakt van de gezinnen met tieners met internet nog maar 6% 
verbinding via een modem en de rest heeft breedband. Ruim een derde maakt ver-
binding met internet via de kabel en bijna twee derde heeft adsl of ander breedband 
(niet in de tabel).

De verschillen in het bezit van een pc en een internetaansluiting tussen gezinnen 
met tieners en alle huishoudens in Nederland is groot. Van de gezinnen met tieners 
heeft 99% een computer en 98% internettoegang tegenover respectievelijk 83% en 
78% van de bevolking.1 In de beslissing van ouders om een of meerdere computers en 
een internetaansluiting aan te schaffen zal dan ook meespelen dat dit in het belang 
van de tiener is. Te denken valt aan het gebruik voor school of voor het opdoen van 
vaardig heden waar later voordeel mee gedaan kan worden (vgl. Allen en Rainie 
2002).

Net als het aantal computers in huis is ook het aantal tieners met een computer op de 
eigen kamer toegenomen. Vooral jongens en vmbo-leerlingen hebben een compu-
ter op hun eigen kamer. Dat vmbo’ers vaker een computer op hun kamer hebben is 
opvallend, aangezien dit juist de jongeren zijn met de minste computers thuis. Als 
we vervolgens de gezinnen met maar één computer in huis selecteren, dan staat in 
vmbo-gezinnen die ene pc veel vaker op de kamer van de scholier dan wanneer het 
een havo- of vwo-leerling betreft. Misschien ligt dit aan het opleidingsniveau van 
de ouders (dat vaak met het opleidingsniveau van de kinderen samenhangt); naar-
mate de opleiding van de ouders lager is, is hun computergebruik ook veel lager: een 
kwart van de ouders met een lage opleiding gebruikt de pc thuis nauwelijks of nooit. 
De vmbo’er is dan degene in het gezin die voornamelijk de computer gebruikt en 
misschien is de pc wel speciaal voor hem of haar aangeschaft. Dezelfde verklaring 
geven De Haan en Huysmans (2002b) voor de bevinding dat allochtone leerlingen 
vaker een computer op hun kamer hebben staan dan autochtone leerlingen.

Het bezit van een spelcomputer groeit ook nog steeds. Deze toename is ongelijk 
verdeeld over de groepen. Net als in 2001 bezitten jongens en vmbo’ers vaker een 
spelcomputer dan meisjes en havo- en vwo-leerlingen. Dat jongens meer op games 
gericht zijn dan meisjes kan geen verrassing meer genoemd worden (vgl. Jansz 2006). 
Dat vmbo’ers vaker een spelcomputer hebben, heeft ermee te maken dat zij meer op 
entertainment gericht zijn dan havo- en vwo-leerlingen (zie hoofdstuk 3). De vwo-
leerlingen hebben desalniettemin een opvallende inhaalslag gemaakt vergeleken 
met 2001 (zie tabel 2.1).
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Tabel 2.1
Bezit van pc, internetaansluiting en spelcomputer, gezinnen van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, naar achtergrondkenmerken, 2001 en 2005 (in procenten)

pc in huishouden 2 of meer pc’s
internettoegang 
in huishouden

pc in eigen 
kamer spelcomputer

2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005 2001 2005

totaal tieners 97 99 54 76 84 98 42 55 52 58

jongens 97 99 59 80 85 98 50 61 63 73

meisjes 96 99 49 70 82 97 34 50 42 43

vmbo 95 98 46 67 71 97 48 60 69 70

havo 96 100 52 79 81 98 44 54 54 54

vwo 99 100 62 81 92 99 38 52 41 50

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

2.2 De locatie(s) van de computer(s) in huis

De gegevens uit tabel 2.1 volgen uit de antwoorden van de tieners. Begin 2006 
hebben de ouders afzonderlijk aangegeven hoeveel computers er in huis zijn 
(fi guur 2.2). Hiertussen zit een minimaal verschil: van de ouders geeft 2% meer aan 
dat er twee of meer computers in huis zijn dan van de jongeren. 

Figuur 2.2 
Aantal computers, gezinnen van leerlingen in het voortgezet onderwijs met pc, 2005
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Specifi catie van het aantal computers in huis is nodig om vervolgens de locaties 
ervan in kaart te kunnen brengen. Bovendien leert het ons dat het bezit van vier 
computers anno 2006 geen uitzondering meer is. Daar ligt wel ongeveer de grens; er 
zijn niet zoveel gezinnen met vijf of meer computers in huis. Bij het nagaan in welke 
kamers in huis er computers staan, trekken we daarom de grens bij vier computers.

Het is de vraag in hoeverre de locatie van de computer een verschil maakt voor de 
omvang en diversiteit van het computergebruik en de risico’s die jongeren daarbij 
lopen. Als gezinnen één computer in huis hebben, staat deze in bijna de helft van de 
gevallen in de woonkamer (tabel 2.2). In een derde van de gevallen is de locatie van 
de computer een studeer- of andere bijkamer en in nog mindere mate staat de enige 
computer in huis in de slaapkamer van een kind. Als er twee computers in huis zijn, 
is er vooral een toename waarneembaar in de studeerkamer en in de slaapkamer van 
een kind. Dit zijn de ruimtes waar, indien er twee computers in huis zijn, de kans 
een stuk groter is om een computer aan te treffen dan wanneer er één computer in 
huis is. Wanneer we kijken naar de situatie met drie computers in huis is er wederom 
een fl inke stijging te zien in de aanwezigheid van minimaal één computer in de 
slaapkamer van een kind. Ook heeft in dat geval bij ongeveer een derde van de gezin-
nen minimaal één computer geen vaste plaats, bijvoorbeeld een laptop. Als er vier 
computers in huis zijn, dan is er in de helft van de gezinnen minimaal één computer 
zonder vaste plaats. Tevens is de kans dat er een pc in de slaapkamer van de ouder(s) 
staat relatief iets groter, maar dat is nog steeds vrij uitzonderlijk.

Bij elke extra computer in huis stijgt de kans dat er een op de slaapkamer van het 
kind staat en dat kan gevolgen hebben voor het gebruik (vgl. Frohlich en Kraut 2003). 
In hoofdstuk 3 komt aan de orde in hoeverre er verschillen zijn in het computer- en 
internetgebruik tussen tieners met een computer met internetverbinding op de 
kamer en tieners zonder computer met internetverbinding op de kamer.

Tabel 2.2
Aanwezigheid van minimaal één computer in de kamer bij aanwezigheid een of meerdere 
computers in het gezin, 2005 (in procenten)

1 computer 2 computers 3 computers 4 computers

woonkamer 48 42 45 47

studeerkamer of andere bijkamer 32 63 67 71

slaapkamer(s) kinderen 15 47 71 84

slaapkamer ouder(s) 4 6 6 12

geen vaste plaats (bv. laptop) 1 15 32 51

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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2.3 Mobiele telefoon

Het bezit en de verspreiding van de mobiele telefoon onder tieners en hun ouders 
geeft meer inzicht in het totale plaatje van de aanwezige communicatiemiddelen 
in het gezin. Bijna alle tieners beschikken over een mobiele telefoon (tabel 2.3).2 Er 
is een relatief groot verschil tussen jongens en meisjes: aanzienlijk meer jongens 
moeten het zonder mobiel stellen dan meisjes. Dit opvallende verschil kwam ook in 
een ander onderzoek onder scholieren naar voren.3 Een mogelijke verklaring is dat 
meisjes meer op communicatie gericht zijn dan jongens (vgl. Berndt 1996). Meisjes 
geven verder vaker aan dan jongens dat hun belangrijkste reden om een mobiele 
telefoon te hebben is om te kunnen sms’en. Jongens vinden daarentegen de belfunc-
tie vaker de belangrijkste reden om een mobiele telefoon te bezitten. Het overgrote 
deel van de jongeren heeft een prepaid mobiele telefoon. Om een abonnement af te 
sluiten moet je dan ook vaak minimaal 18 jaar zijn. Bovendien zit er met prepaid een 
begrenzing aan de belmogelijkheden en kunnen jongeren niet voor onverwacht hoge 
rekeningen komen te staan.

De tieners hebben iets vaker een mobiele telefoon dan hun ouders. Ouders 
hebben vaker een abonnement dan hun kinderen, maar binnen de groep ouders is 
prepaid of abonnement ongeveer gelijk verdeeld. Uitsplitsing naar geslacht leert 
echter dat moeders veel vaker prepaid hebben en vaders veel vaker een abonnement. 
Ook hebben moeders (in tegenstelling tot de verhouding jongens-meisjes onder de 
tieners) iets vaker geen mobiel dan de vader. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
vaders vaker werken dan moeders en daarmee uithuizig zijn. Als moeders meer thuis 
zijn en met de vaste telefoon bellen, is een mobiel minder noodzakelijk. Een prepaid 
mobiel is dan geschikter voor minder frequent gebruik.

Het bezit van een mobiele telefoon van de ouders en dat van het kind hangt met 
elkaar samen. De kinderen van de ouders zonder mobiel hebben relatief vaak ook 
geen mobiel. Evenzo geldt dat als de ouder een abonnement heeft, het kind naar 
verhouding ook vaker een abonnement heeft.4

Tabel 2.3
Bezit van een mobiele telefoon, leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders, 2005 (in 
procenten)

tieners ouders

totaal 
tieners jongens meisjes

totaal 
ouders vaders moeders

geen mobiele telefoon 6 10 2 8 5 10

mobiele telefoon, prepaid 72 68 75 48 38 55

mobiele telefoon, abonnement 22 22 23 45 57 35

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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2.4 Samenhang in ict-bezit

Het ene gezin heeft meer computers in huis en is al langer op het internet aangeslo-
ten dan het andere gezin. Het aantal computers in huis, hoe lang er al internet is, het 
bezit van een mobiel: het heeft allemaal met elkaar te maken (tabel 2.4). De sterkste 
samenhang is er tussen het aantal computers in huis en het aantal jaren dat er een 
internetaansluiting is. Ook is er klein verschil tussen ouders zonder mobiel, met 
een prepaid mobiel of met een mobiele telefoon met abonnement. Het is moeilijk te 
stellen dat een mobiele telefoon met abonnement ‘meer’ is dan een prepaid mobiel, 
maar ouders met een abonnement maken wel veel frequenter gebruik van hun 
mobiele telefoon dan ouders met een prepaid telefoon.5 Ouders met een mobiele 
telefoon met abonnement hebben al iets langer een internetaansluiting thuis dan 
ouders zonder mobiel. Daarnaast staan er bij ouders met een prepaid mobiele tele-
foon gemiddeld minder computers in huis dan bij ouders met een abonnement. Deze 
laatste twee verbanden zijn echter niet sterk.

Tabel 2.4
Samenhang tussen de aanwezige ICT in gezinnen van leerlingen in het voortgezet onderwijs en de 
achtergrondkenmerken van hun ouders, 2005 (in Spearmans rangcorrelatiecoëffi ciënt)

aantal jaren 
internet-
aansluiting
in huis

geen, prepaid 
of abonnement 
mobiel

gemiddelde 
leeftijd 
ouder(s)

gemiddeld 
opleidingsniveau 
ouder(s)

aantal
kinderen in 
huis

aantal computers 
in huis 0,38 0,13 n.s 0,31 0,12

aantal jaren inter-
netaansluiting in huis 0,11 0,11 0,32 n.s.

geen, prepaid of 
abonnement mobiel –0,08 n.s n.s

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Het opleidingsniveau van de ouders speelt een grote rol bij de digitale uitrusting van 
het gezin. Hoe hoger opgeleid, hoe meer computers er in huis staan en hoe langer 
er al een internetaansluiting is. Hoeveel computers er in het gezin zijn, heeft ook te 
maken met het aantal kinderen (hoe meer kinderen, hoe meer computers), maar een 
stuk minder dan met het opleidingsniveau van de ouders. De gemiddelde leeftijd van 
de ouders heeft verrassend genoeg weinig te maken met de aanwezigheid van ict 
in gezin. Er wordt vaak van uitgegaan dat hoe jonger iemand is, hoe ‘digitaler’ hij 
of zij ingesteld is. Er is wel een negatief verband tussen de leeftijd van de ouder en 
de mobiele telefoon (hoe ouder de ouder, hoe groter de kans dat hij/zij een prepaid 
of geen mobiel heeft), maar dat is heel zwak. De jongere ouders hebben echter 
niet meer computers of al langer een internetaansluiting thuis dan de wat oudere 

De digitale gezinsuitrusting groeit: bezit van ict



41

ouders. Er is zelfs een zwak positief verband: hoe ouder de gemiddelde leeftijd van de 
ouder(s), hoe langer er al een internetaansluiting is.

2.5 Samenvatting

– 99% van alle gezinnen met tieners beschikt begin 2006 over minimaal één com-
puter en driekwart van de gezinnen heeft twee of meer pc’s in huis. Jongens en 
havo- en vwo-leerlingen hebben vaker twee of meer computers thuis dan meisjes 
en vmbo-leerlingen.

– 98% van de gezinnen met tieners beschikt over een internetaansluiting, 94% 
daarvan heeft een breedbandaansluiting.

– 55% van de jongeren heeft een pc op de eigen kamer en 58% van de jongeren 
beschikt over een spelcomputer. Jongens en vmbo-leerlingen hebben vaker een 
computer op hun kamer en bezitten vaker een spelcomputer dan meisjes en havo- 
en vwo-leerlingen.

– 94% van de jongeren bezit een mobiele telefoon, meestal prepaid (72%). Meisjes 
hebben iets vaker een mobiele telefoon dan jongens. 92% van de ouders beschikt 
over een mobiele telefoon, de helft is prepaid (vooral moeders) en de andere helft 
heeft een abonnement. Vaders hebben iets vaker een mobiele telefoon dan moe-
ders.

– Indien er één computer in huis is, staat in die in 48% van de gevallen in de woon-
kamer en in weinig gevallen in de kamer van een kind (15%). Bij elke extra compu-
ter in huis neemt de kans sterk toe dat er (minimaal) één op een slaapkamer van 
een kind staat.

– Naarmate er in huishoudens meer computers staan, is er al langer internet en is er 
vaker een mobiele telefoon. Dit hangt eveneens positief samen met het opleidings-
niveau van de ouders.
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Noten

1 Bron: cbs, ‘ict-gebruik huishoudens en personen 2005’, http://statline.cbs.nl/web-
stat.

2 In deze tabel zijn gegevens opgenomen van alle ondervraagde tieners en ouders. Ook 
de tieners van wier ouders geen gegevens beschikbaar zijn, zijn opgenomen in de 
tabel. Dit geldt voor alle tabellen waarin gegevens van de tieners en ouders los van 
elkaar staan; alleen in tabellen waarin de tieners aan de ouders gekoppeld zijn, vallen 
de tieners van wie geen ouderlijke gegevens beschikbaar zijn weg.

3 Zie persbericht ‘Bijna 1 op 10 jongens spiekt wel eens met zijn mobieltje’ van 12 januari 
2006 op www.tkmstmonitor.nl (www.tkmstmonitor.nl/content/pages/i/tkmstmoni-
tor/1171_persberichten.asp?hmi=391&smi=392), geraadpleegd op 15 december 2006.

4 Samenhang geen mobiel, prepaid mobiel of mobiel met abonnement tussen ouders en 
hun tieners: Cramers V is 0,19 (signifi cant). 

5 Van de ouders met een abonnement belt 71% dagelijks tegenover 10% van de ouders 
met een prepaid mobiele telefoon. 
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Op de site www.sugababes.nl / www.superdudes.nl kunnen tieners in het forum reacties 

posten en zo met elkaar in gesprek gaan en ervaringen uitwisselen. Hieronder de reacties 

van tieners op het forumonderwerp: ‘Heb jij een eigen computer?’

Ik heb een eigen pc ja, my room, me pa heeft ook een eigen en me ma ook. best relaxed hoor. 

je hebt geen gezeur wie er achter wilt enzo (Anoniem)

Computer op mijn kamer maarja vindt het beneden beter vloerverwarming enzo  dus zit 

altijd beneden  (Anoniem)

Nee.. zou wel willen maja vinden mn ouders ‘overbodig’  is misschien wel beter ook, dan 

kom ik er helemaal niet achter vandaan  (Meisje, 15 jaar)

Eehm.. Nja we hebben 1 pc hier.. maar mijn vader weet ni eens hoe dat ding aan moet (nja 

misschien dat nog net wel..) en hijs ni sow vaak thuis.. en me mama is ook bijna nooit thuis 

en als ze der is gaat ze wellus op de pc..maar meestal heb ik m gewoon voor mezelf  men 

broers zijn uit huis..dus ja.. hijs voor 90% (van de tijd) van mij  (Meisje, 16 jaar)

Ja, maar zonder internet, verder hebben we een pc in de bijkamer (boven) en beneden een 

klaptop met MSN, ook staat er een server in de meterkast (Jongen, 16 jaar)

Jaahhh iedereen hier in huis heeft zo ongeveer zn eigen pc  (Meisje, 17 jaar)

Nee de computer hier staat gewoon in de huiskamer. Ik heb er ooit eentje gehad op m’n slaap-

kamer, maar er zat geen internet op, dus ik zat er nooit achter. Toen m’n konijn de draden had 

doorgebeten heb ik hem maar weer weg gedaan. (Meisje, 16 jaar)

Ja Logisch,, zonder zou ik sterven (Anoniem)

NeeY .. Maar ik wil t wel  Kmoet hm delen met me broertje zusje en vriend  

(Meisje, 18 jaar)

Ik heb ook eigen computer moet wel 2.5€ de week betalen voor internet maar zit er bij wijze 

van spreken dag en nacht op :-) dusjah en computer heb ik ook zelf moeten betalen maar dat 

is maar 1 malig eh (Anoniem)

Jaaahh, Ik Ook Eigen Pc... Daz veel beter haha  Maar wel irri als De pc Beneden uit Gaat... 

Heb Ik Geen Internet Boven Meer...  (Anoniem)

Hell Yeah eigen computer! Kan echt NIET zonder leven gewoon. Ja het klinkt echt heel hopeloos 

ik weet het  (Anoniem)
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Ja, mijn ouders weten nog geneens hoe het ding aan moet dus ze hebben er niks aan. (Jongen, 

16 jaar)

Neej. Maar hij staat wel op een kamertje dus ik heb nooit last van anderen. Behalve als me 

zusje of me ma erop wil... (Meisje, 15 jaar)

Jaah! lekker een eigen op me kamer !! me broer heeft dr 1 me zus me vader en ik dan !! en we 

hebbe nog 2 laptops  (Anoniem)

Jup. Op m’n kamertje maar zit eigenlijk meer beneden op die van m’n ouders... dies sneller 

 (Meisje, 18 jaar)

Naja had er een... maar ik zat tog altijd benede.. toen was er iemand die m heel graag wou 

hebben duz toen ging ie weg (Anoniem)

Jep eigen... op me kamer.. eerst had me broer geen pc nog op ze kamer dus moest hij bij mij 

derop... maar gelukkig heeft hij nu ook een eigen... beter..!!!  (Meisje, 16 jaar)
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3 Verschil moet er zijn: gebruik van ict

3.1 Tieners versus de bevolking

Zijn tieners in hun internetgebruik anders ingesteld dan overige leeftijdsgroe-
pen? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde internetactiviteiten waar vooral tieners massaal 
gebruik van maken of zijn er toepassingen waar ze juist bij uit de buurt blijven? 
Het internetgebruik van de groep 13-18-jarigen is alleen in perspectief te zien met 
behulp van overeenkomstige gegevens van andere leeftijdsgroepen. De relatie tussen 
internetgebruik en leeftijd wordt daarom bekeken aan de hand van de volgende vijf 
groepen:1

– de jongste groep: de 13-18-jarigen;
– de tweede groep: de 19-25-jarigen; de bovengrens is 25 jaar aangezien deze res-

pondenten bij afname van het onderzoek 1980 als geboortejaar hadden, het jaartal 
dat vaak wordt gebruikt om het begin van de internetgeneratie aan te duiden;

– de middengroep: jongvolwassenen (26-35-jarigen);
– de vierde groep: volwassenen (36 tot 55 jaar); deze leeftijdsgroep komt overeen 

met de leeftijden van de ouders in het huidige onderzoek;
– de oudste groep: de 55-plussers; omdat deze groep vrij homogeen is wat betreft 

internetgebruik, is deze groep niet verder uitgesplitst naar meerdere leeftijds-
groepen.

Internetgebruik kan onderscheiden worden in vier soorten: informatie, communi-
catie, entertainment en transactie (Dialogic 2002). Bij ‘informatie’ gaat het om het 
zoeken naar en downloaden van allerlei soorten informatie op internet. Vormen van 
‘communicatie’ zijn het gebruik van e-mail, chatboxen en msn Messenger. Gamen 
en het downloaden van muziek en fi lms vallen onder ‘entertainment’. Internetban-
kieren en online reserveringen zijn voorbeelden van ‘transactie’. Per soort lichten we 
er twee voorbeelden uit om de leeftijdsgroepen met elkaar te vergelijken (fi guur 3.1 
tot en met 3.8). Omdat het hier gaat om verschillen in internetgebruik, betreffen 
deze vergelijkingen alleen personen met een internetverbinding thuis.

In alle leeftijdsgroepen zoekt bijna iedereen wel eens gericht informatie op internet 
(fi guur 3.1). Het is de internettoepassing waar de meeste personen met internet thuis 
gebruik van maken. De verschillen tussen de groepen zijn dan ook niet zo groot. De 
twee middengroepen, tussen 19 en 35 jaar, zoeken wat vaker naar informatie dan 
andere leeftijdsgroepen. Bij ‘nieuwsgroepen’ ligt de verdeling tussen de leeftijds-
groepen wat verder uit elkaar (fi guur 3.2). Het deelnemen aan nieuwsgroepen is als 
activiteit op internet niet zo populair. Van de groep die dit het meeste doet, de 19-25-
jarigen, houdt slechts een derde zich ermee bezig. De jongste groep maakt ongeveer 
even weinig gebruik van nieuwsgroepen als de twee oudste groepen. Bij de internet-
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toepassingen ‘gericht informatie zoeken’ en ‘nieuwsgroepen’, die beide onder de 
noemer ‘informatie’ vallen, onderscheiden de tieners zich niet zichtbaar; ze behoren 
eerder tot de middencategorie van gebruikers.

Figuur 3.1
Gebruik internet voor gericht informatie zoeken van personen met een internetverbinding, naar 
leeftijdsgroepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO’05)
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Figuur 3.2 
Gebruik internet voor nieuwsgroepen van personen met een internetverbinding, naar leeftijds-
groepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO’05)
 

0

20

40

60

80

100

dagelijks
enkele dagen per week
1 keer per week

< twee keer per maand
nooit

4
5
5
4

82

10

9

10

5

65

9

7

9

6

69

8
4
4
4

80

4
4
4
3

85

13-18 jaar 19-25 jaar 26-35 jaar 36-55 jaar > 55 jaar

Verschil moet er zijn: gebruik van ict



47

Bij het gebruik van internet voor communicatie is e-mailen dominant. Het is een 
populaire toepassing met hoge gebruikerspercentages (fi guur 3.3). De 19-25-jarigen 
maken er het meest gebruik van en de jongste groep vormt de middenmoot. Deze 
verhouding verschuift volledig wanneer msn-gebruik in beeld komt. Bijna twee 
derde van de jongste groep doet dit dagelijks en als we daar de categorie ‘enkele 
dagen per week’ bij optellen, is dat zelfs 83% (fi guur 3.4). 

Figuur 3.3
Gebruik internet voor e-mail van personen met een internetverbinding, naar leeftijdsgroepen, 
2005 (in procenten)
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Figuur 3.4
Gebruik internet voor MSN van personen met een internetverbinding, naar leeftijdsgroepen, 
2005 (in procenten)
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Alhoewel ook de meerderheid van de 19-25-jarigen gebruikmaakt van msn, liggen de 
frequenties daar een stuk lager. De ‘digitale generatiegrens’ is echter goed zichtbaar: 
de drie oudste leeftijdsgroepen onderscheiden zich sterk van de twee groepen gebo-
ren na 1980. Bij het gebruik van e-mail als communicatiemiddel zijn er geen grote 
verschillen tussen de leeftijdsgroepen, maar msn is duidelijk een communicatie-
kanaal van de jongeren.

Twee voorbeelden van het gebruik van internet voor entertainment zijn het spelen 
van online games en het downloaden van muziek (fi guur 3.5 en 3.6). In beide geval-
len neemt het gebruik geleidelijk af met de leeftijd. Vooral bij gaming is de jongste 
groep relatief oververtegenwoordigd. In de drie oudste groepen is online gamen 
nog maar weinig in trek. Muziek downloaden is in elke leeftijdsgroep populairder 
dan online gaming. Wederom zijn hier de tieners het sterkst vertegenwoordigd. De 
gebruikerspercentages nemen ook hier stapsgewijs af met de leeftijd, maar minder 
sterk dan bij games. Bij deze twee voorbeelden van internetgebruik voor entertain-
ment zijn de tieners duidelijk de grootste gebruikersgroep.

Bij het gebruik van internet voor transacties blijft de jongste groep sterk achter 
(fi guur 3.7 en 3.8). Misschien hebben zij op deze leeftijd nog niet de beschikking over 
een bankrekening of creditcard. Sowieso hebben tieners nog niet zoveel rekeningen 
te betalen als volwassenen. De middelste leeftijdsgroepen maken het meest gebruik 
van online bankieren; ook de oudere leeftijdsgroepen maken er nog vrij frequent 
gebruik van. Het nut en gemak van thuis bankieren zal vooral voor oudste groep een 
factor van belang zijn. Teleshoppen wordt door aanzienlijk minder mensen gedaan 
en daarnaast ook maar heel af en toe. Jongeren onderscheiden zich hier ook, maar 
nu juist door hun afwezigheid.

Alhoewel jongeren misschien de reputatie hebben grootgebruikers van internet te 
zijn, zijn ze zeker niet op alle gebieden de grootste internetgebruikers. Ze onder-
scheiden zich het sterkst van andere leeftijdsgroepen in het gebruik van msn. 
E-mailen doen ze daarentegen minder vaak dan de leeftijdsgroepen boven hen, 
waarschijnlijk omdat msn sneller is. Daarnaast onderscheiden de 13-18-jarigen zich 
duidelijk bij online gamen en muziek downloaden. Daarmee zijn ze van de vier gebie-
den informatie, communicatie, entertainment en transactie het meest actief op de 
gebieden communicatie en entertainment. Oudere internetgebruikers maken eerder 
gebruik van internet met een op nut gericht doel, zoals gericht informatie zoeken, 
e-mailen en telebankieren. Zij zijn op internet juist het minst gericht op entertain-
ment, en msn’en doen ze ook maar heel weinig.
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Figuur 3.5
Gebruik internet voor online gaming van personen met een internetverbinding, naar leeftijds-
groepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO’5)
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Figuur 3.6
Gebruik internet voor muziek downloaden van personen met een internetverbinding, naar leef-
tijdsgroepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO’05)

0

20

40

60

80

100

dagelijks
enkele dagen per week
1 keer per week

< twee keer per maand
nooit

13-18 jaar 19-25 jaar 26-35 jaar 36-55 jaar > 55 jaar

19

21

20

14

25

13

17

15

17

38

5
5
7

24

60

24
4

13

77

13
3

5

89

Verschil moet er zijn: gebruik van ict



50

Figuur 3.7
Gebruik internet voor telebankieren van personen met een internetverbinding, naar leeftijds-
groepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO 2005)
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Figuur 3.8
Gebruik internet voor teleshoppen van personen met een internetverbinding, naar leeftijds-
groepen, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (TBO’05)
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Een belangrijke kanttekening bij het vergelijken van leeftijdsgroepen is dat er 
rekening gehouden moet worden met eigenschappen die typisch bij een bepaalde 
leeftijdsgroep horen. Deze eigenschappen kunnen deels de verschillen in gebruik 
verklaren. Erikson (1968) beschreef de puberteit als de periode waarin het ‘zelf’ 
gevormd wordt door middel van sociale interactie. De twee grote behoeftes van 
pubers zijn daarbij individuele vriendschappen onderhouden en tot een groep beho-
ren waarin ze hun gelijken zoeken, bovenal leeftijdsgenoten. ict-mogelijkheden als 
e-mail, msn, mobiel bellen en sms zijn bij uitstek middelen om in deze twee behoef-
tes te voorzien (Boneva et al. 2006). Gezien hun verlangen naar sociale interactie is 
het niet verwonderlijk dat het internetgebruik van pubers zich sterker op communi-
catie richt dan het internetgebruik van andere leeftijdsgroepen. In hoofdstuk 5 wordt 
vanuit dat oogpunt nader toegelicht waarom vooral msn jongeren zo aantrekt.

3.2 Computer- en internetgebruik van tieners en hun ouders

Een eerste aspect van internetgebruik is de frequentie ervan: hoe vaak per week of 
hoeveel uur per dag zit iemand achter de computer? Daarnaast is er de inhoud van 
het gebruik: waarvoor gebruikt iemand de computer en welke informatie zoekt 
iemand op internet? Voor we nader ingaan op de frequentie en de inhoud van inter-
netgebruik maken we een uitstapje naar de leeftijd waarop de jongeren voor het eerst 
achter de pc plaatsnamen.

In 2001 was de gemiddelde leeftijd waarop de ondervraagde tieners voor het eerst 
de computer gebruikten 8,1 jaar. In 2005 was deze aanvangsleeftijd gedaald naar 
7,8 jaar. De jongens zaten ruim een half jaar eerder dan de meisjes achter de com-
puter: de jongens waren gemiddeld 7,5 jaar en de meisjes 8,2 jaar. Er is geen verschil 
tussen vmbo- en havo-leerlingen; beide groepen waren gemiddeld 8,1 jaar. Leerlin-
gen van het vwo waren met 7,3 jaar aanzienlijk jonger. Jongens op het vwo hadden 
zelfs een gemiddelde leeftijd van 7,0 jaar bij hun eerste computerervaring.

Frequentie van gebruik
Nu bijna elke computer met internet verbonden is en deze verbinding meestal 
standaard met de computer aanstaat, is het niet meer zo relevant om frequenties van 
computergebruik en internetgebruik apart te bekijken. Er is weinig verschil tussen 
de twee; daarom kijken we alleen naar internetgebruik.

Uit de fi guren 3.9 tot en met 3.12 kunnen we drie vergelijkingen trekken. De 
eerste is de vergelijking tussen het internetgebruik van tieners thuis in 2001 en in 
2005 (fi guur 3.9 en 3.10). De frequentie van internetgebruik thuis door tieners is 
sterk toegenomen. De groep die thuis nooit gebruik van internet maakt is zelfs 
bijna verdwenen. Dit heeft ook te maken met de toename van het aantal gezinnen 
dat over een internetaansluiting beschikt. Daarnaast is de groep jongeren die elke 
dag gebruikmaakt van internet sterk gegroeid. Er zijn in tegenstelling tot in 2001 
nog maar weinig jongeren die dagen offl ine doorbrengen. Jongens maken nog iets 
frequenter gebruik van internet dan meisjes, maar deze verschillen zijn ten opzichte 
van 2001 afgenomen.
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Figuur 3.9
Internetgebruik thuis van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2001 (in procenten)

Bron: (ICTS’01)
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Figuur 3.10
Internetgebruik thuis van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: (ICTS’05/’06)
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Een tweede vergelijking is te maken tussen het internetgebruik van jongeren thuis 
en het internetgebruik op school (fi guur 3.10 en 3.11). Op school wordt internet 
beduidend minder vaak gebruikt dan thuis: slechts een heel klein deel van de 
tieners maakt er dagelijks gebruik van internet. Ongeveer een derde van de jonge-
ren gebruikt wekelijks internet op school, maar de meeste jongeren doen dat maar 
enkele keren per maand of minder. Ook op school maken jongens iets frequenter 
gebruik van internet dan meisjes.
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Figuur 3.11
Internetgebruik op school van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: (ICTS’05/’06)
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De derde vergelijking tot slot, is de vergelijking tussen het thuisgebruik van inter-
net van tieners en dat van hun ouders (fi guur 3.10 en 3.12). Van de jongeren slaat 
het overgrote merendeel geen dag over op internet, bij de ouders is de helft dage-
lijks online. Desondanks is de groep ouders die slechts enkele keren per maand of 
minder gebruikmaakt van internet een stuk groter dan bij de jongeren: één op de 
vijf ouders tegenover één op de twintig tieners. Het is wel belangrijk om daarbij op 
te merken dat het computer- en internetgebruik van ouders op het werk hier buiten 
beschouwing blijft. Ouders zullen meer achter de computer zitten op het werk dan 
jongeren op school. De uitspraak ‘als ik de hele dag op mijn werk achter de computer 
heb gezeten ga ik er ‘s avonds thuis niet ook nog eens achter zitten’ zal veel mensen 
waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. Er is een duidelijk verschil in het 
internetgebruik van de ouders. De groep moeders die geen gebruikmaakt van inter-
net is niet heel groot maar moeders maken wel minder vaak gebruik van de compu-
ter dan vaders. Vaders zitten vaker dagelijks op internet terwijl moeders dat eerder 
een of enkele keren per week of maand doen.
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Figuur 3.12
Internetgebruik thuis van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: (ICTS’05/’06)
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Computeractiviteiten
Van de zeventien gespecifi ceerde computeractiviteiten houden tieners zich het meest 
met e-mailen bezig (tabel 3.1). Ook zomaar wat surfen op internet, gamen en muziek 
downloaden zijn populaire activiteiten. Iets kopen via internet doen maar weinig 
jongeren. Het gaat in deze tabel om wekelijks (of vaker) computergebruik, niet om 
totale gebruikerscijfers. Het hoeft dus niet zo te zijn dat de overige 93% nooit iets 
koopt via internet, maar als zij dit doen, dan is dat in ieder geval minder vaak dan 
eens per week.

Al het computergebruik (waarvan gegevens beschikbaar zijn) is sterk toegenomen 
sinds 2001. Het aantal tieners dat regelmatig muziek downloadt en huiswerk maakt 
op de computer is meer dan verdubbeld. Het discussiëren in een nieuwsgroep of 
forum is zelfs bijna vervijfvoudigd. De volgorde van de computeractiviteiten in de top 
is nog steeds gelijk aan die in 2001.

In de vorige paragraaf zijn verschillen in geslacht en opleidingsniveau van tieners 
bijna niet aan bod gekomen, aangezien deze er bij frequenties van internetgebruik 
nauwelijks zijn. Bij inhoudelijk computer- en internetgebruik komen er wel duide-
lijke verschillen naar voren tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen van ver-
schillende schooltypen. Wat betreft de indeling van internetgebruik naar informatie, 
communicatie, entertainment en transactie laten andere onderzoeken zien dat hoger 
opgeleiden internet meer gebruiken voor informatie en lager opgeleiden meer voor 
entertainment (Shah et al. 2001; Bonfadelli 2002). Ook onder jongeren zijn er aanwij-
zingen in deze richting gevonden (Peter en Valkenburg 2006).

Muziek en fi lms downloaden, typische entertainmentactiviteiten op internet, 
doen vmbo’ers in overeenstemming met deze andere onderzoeken het meest van 
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alle schooltypen (tabel 3.1). Als we het ‘wekelijks of vaker’ gebruik specifi ceren naar 
dagelijks gebruik, blijkt bovendien dat 33% van de vmbo’ers dagelijks games speelt 
tegenover respectievelijk 24% en 22% van de havo- en vwo-leerlingen. Vmbo’ers 
spelen bovendien vaker meerdere keren per dag games. Gebruikmaken van inter-
net voor informatie, zoals iets opzoeken voor een werkstuk en praktische dingen 
opzoeken, doen vmbo’ers juist het minst vergeleken met havo- en vwo-leerlingen. Bij 
schoolgerelateerde zaken zoals huiswerk maken en leerstof oefenen onderscheiden 
de vwo-leerlingen zich als de groep die de computer hier het vaakst voor gebruikt. 
Vmbo’ers zijn op hun beurt weer actiever in het creëren: tabellen/grafi eken maken, 
tekeningen maken en foto’s bewerken. Dat komt doordat ze deze op hun website 
plaatsen (bv. een profi elsite of online fotoalbum). Deze websites onderhouden 
vmbo’ers vaker dan havo- en vwo-leerlingen (zie hoofdstuk 5). Het grootste verschil 
tussen jongens en meisjes is te vinden bij gamen en het downloaden van fi lms. Veel 
meer jongens gebruiken de computer hiervoor dan meisjes. Andersom gebruiken 
meisjes de computer veel vaker voor het maken van huiswerk dan jongens.

Tabel 3.1
Wekelijks of vaker computergebruik van leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar achtergrond-
kenmerken, 2005 (in procenten)

totaal 
tieners 2001

totaal 
tieners 2005 jongens meisjes vmbo havo vwo

e-mailen 59 82 77 86 77 83 85

zomaar surfen 59 76 79 73 76 79 72

games (ook spelcomputer) . 73 93 54 75 71 74

muziek downloaden 34 71 74 68 75 74 66

huiswerk maken 29 62 55 68 49 66 70

iets opzoeken voor een 
werkstuk 25 34 33 35 28 38 35

foto’s bewerken . 33 31 35 40 30 30

praktische dingen opzoeken 16 29 29 28 25 30 30

fi lms downloaden . 27 38 15 34 26 22

oefenen leerstof 7 19 17 21 19 17 23

homepage onderhouden 9 16 16 15 21 15 10

weblog lezen . 16 15 16 18 14 13

tekening maken . 15 16 13 18 11 15

discussiëren in nieuwsgroep 
of forum 3 14 18 10 14 13 15

tabellen/grafi eken maken 6 10 12 7 12 8 9

weblog bijhouden . 8 8 8 12 5 6

iets kopen via internet 3 7 9 4 9 5 5

Bron:SCP (ICTS’05/’06)
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Computeractiviteiten volgens de ouders
Van zes computeractiviteiten zijn gegevens van de ouders beschikbaar (tabel 3.2).2 In 
de eerste kolom van tabel 3.2 staan nogmaals de gegevens van de tieners, om mak-
kelijk te kunnen vergelijken met de antwoorden van de ouders (tweede kolom). Dit 
zijn de ouders die aangeven dat hun kind volgens hen de computer voor de desbetref-
fende activiteit gebruikt. De gegevens van de tieners en de ouders lijken op het eerste 
oog dichtbij elkaar te liggen. Dat suggereert dat de ouders goed weten waar hun kind 
de computer regelmatig voor gebruikt. Als de cijfers echter nader bekeken worden, 
komt er een ander beeld naar voren. In de laatste vier kolommen zijn de precieze ant-
woordcombinaties uitgesplitst en dan blijkt dat schijn bedriegt. Zo zit er bij ‘zomaar 
surfen’ maar 3 procentpunten verschil tussen de eerste twee kolommen (de antwoor-
den van de jongeren en de ouders). Als we echter de ouders aan de kinderen kop-
pelen, blijkt dat 33% geen overeenkomstig antwoord gegeven heeft. Ofwel de ouder 
zegt van wel en het kind van niet, of andersom. In de derde kolom staat daarom apart 
het percentage van de ouder-kindkoppels dat een overeenkomstig antwoord gegeven 
heeft, zodat duidelijk wordt hoeveel ouders precies op de hoogte zijn van het compu-
tergebruik van hun kind.

Tabel 3.2
Wekelijks of vaker computergebruik van leerlingen in het voortgezet onderwijs, volgens de tieners 
en volgens hun ouders, 2005 (in procenten)

gekoppelde antwoorden

totaal 
tieners 

totaal 
volgens 
ouders 

gelijk
antwoord

ouder ja 
tiener ja

ouder nee 
tiener nee

ouder ja 
tiener nee

ouder nee 
tiener ja

e-mailen 82 75 76 66 8 9 17

zomaar surfen 76 73 67 57 10 15 18

muziek downloaden 71 58 70 50 21 9 21

huiswerk maken 62 81 66 55 10 27 8

homepage onderhouden 16 13 84 6 78 7 9

iets kopen via internet 7 2 93 0 93 2 5

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

De vergelijkingen laten zien dat minder ouders aangeven dat hun kind de compu-
teractiviteiten wekelijks of vaker uitvoert dan de jongeren zelf. Dit geldt voor al de 
activiteiten op één na: huiswerk maken. Aanzienlijk meer ouders zeggen dat hun 
kind de computer regelmatig voor huiswerk gebruikt dan de jongeren zeggen te 
doen. Het is moeilijk te zeggen waar dit verschil aan te wijten is. Misschien zeggen 
de tieners tegen hun ouders dat ze huiswerk maken terwijl ze de computer eigenlijk 
ergens anders voor gebruiken. Maar het kan ook wishful thinking van de ouders zijn. 
De verhouding ligt andersom bij het downloaden van muziek: minder ouders geven 

Verschil moet er zijn: gebruik van ict



57

aan dat hun kind regelmatig muziek downloadt dan er jongeren aangeven dit te 
doen. Bij alle soorten gebruik heeft minimaal twee derde van de ouders hetzelfde 
antwoord gegeven als hun kind. Daarmee zijn de ouders in het algemeen vrij goed op 
de hoogte van het computergebruik van hun kind.

Internetzoekgedrag
Muziek, fi lms en televisie vormen tezamen de top drie van zoekgedrag op internet 
van tieners (tabel 3.3). Seks en drugs zijn de onderwerpen die onderaan staan, samen 
met de onderwerpen politiek en godsdienst. Het grootste verschil tussen jongens en 
meisjes is clichébevestigend: jongens zeggen wel drie keer zoveel naar seks te zoeken 
als meisjes en meisjes zeggen twee keer zoveel naar gezondheid en dieet te zoeken 
als jongens. Daarnaast zijn meisjes wat meer gericht op het onderwerp universiteit 
en school en jongens weer wat meer op sport.

Bij de drie meest gezochte onderwerpen maakt opleidingsniveau niet zoveel uit. 
Dat geldt nog meer voor de onderwerpen scholing, werk en godsdienst. Maar er zijn 
ook verschillen. Vmbo-leerlingen zoeken wat vaker naar de onderwerpen drugs en 
seks dan havo-leerlingen, die daar op hun beurt weer vaker naar zoeken dan vwo’ers. 
De verschillen in opleidingsniveau komen het duidelijkst naar voren bij het zoekge-
drag naar actualiteiten, kunst en cultuur, politiek en gezondheid en dieet. Bij deze 
onderwerpen neemt het zoekgedrag toe met het stijgen van het niveau van de oplei-
ding, waarbij de vwo’ers zich het meest onderscheiden.

Tabel 3.3
Internetzoekgedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar achtergrondkenmerken, 2005
(in procenten)

totaal tieners jongens meisjes vmbo havo vwo

onderwerpen

muziek 89 84 94 88 91 87

fi lms 86 83 89 82 89 86

televisie 79 70 88 77 81 80

actualiteiten 71 71 71 57 75 82

sport 67 75 60 64 67 71

universiteit, school 67 57 76 64 69 66

werk, bijbaan 63 60 66 63 65 60

gezondheid, dieet 45 31 60 40 46 51

kunst, cultuur 44 35 52 34 46 50

seks 32 47 16 34 31 28

politiek 30 31 29 23 32 36

godsdienst 25 21 29 26 24 25

drugs 23 23 22 27 22 18

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Internetzoekgedrag volgens de ouders
Overeenkomstig het resultaat bij het computergebruik geven minder ouders aan 
dat hun tiener naar diverse onderwerpen op internet zoekt dan de jongeren zelf 
(tabel 3.4). De enige twee onderwerpen waarvan meer ouders verklaren dat hun 
kind hier volgens hen naar zoekt, zijn seks en drugs, maar dat verschil is niet heel 
groot. Over het algemeen zijn er geen grote verschillen tussen de antwoorden van 
de jongeren en de ouders, behalve bij het onderwerp werk/bijbaan. Veel meer tieners 
geven aan hier regelmatig naar te zoeken dan de ouders stellen. Daarnaast zoeken 
iets meer jongeren regelmatig op internet naar informatie over televisie (program-
ma’s, sterren, soaps) en fi lms dan hun ouders zeggen dat zij doen. Ook het zoeken 
naar actualiteiten en sport door hun kind wordt door ongeveer een kwart van de 
ouders onderschat. Wel hebben de ouders de volgorde van de gezochte onderwerpen 
grofweg hetzelfde aangegeven als hun kinderen. En meer dan de helft tot driekwart 
van de ouders heeft hetzelfde antwoord gegeven als hun tiener. Ouders weten het 
internetzoekgedrag van hun tieners over het algemeen dus vrij goed in te schatten.

Tabel 3.4
Internetzoekgedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs, volgens de tieners en volgens hun 
ouders, 2005 (in procenten)

gekoppelde antwoorden

totaal 
tieners 

totaal 
ouders 

gelijk
antwoord

ouder ja 
tiener ja

ouder nee 
tiener nee

ouder ja 
tiener nee

ouder nee 
tiener ja

onderwerpen

muziek 89 84 79 76 3 8 13

fi lms 86 72 71 64 7 8 21

televisie 79 63 64 53 11 10 27

actualiteiten 71 61 61 47 14 14 25

sport 67 54 69 45 24 9 22

universiteit, school 67 68 66 50 16 18 16

werk, bijbaan 63 38 54 28 26 11 35

gezondheid, dieet 45 40 65 25 40 15 21

kunst, cultuur 44 40 63 24 41 17 19

seks 32 38 64 16 48 22 15

politiek 30 22 70 10 60 11 19

godsdienst 25 19 76 8 69 11 12

drugs 23 24 70 8 62 17 14

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Gebruik van een computer op de eigen kamer
55% van de tieners heeft een computer op hun kamer (zie tabel 2.1). Tellen we alleen 
de computers met een internetverbinding, dan beschikt 43% van de jongeren daar-
over. Bij een derde van deze tieners hebben de ouders op de computer een fi lter geïn-
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stalleerd. Een fi lter is een programma dat naar gelang de instellingen websites met 
seksuele of gewelddadige content tegenhoudt (zie ook hoofdstuk 6). Van alle jonge-
ren heeft 30% een computer op de kamer met internet en zonder fi lter. De computer 
op de eigen kamer kan ook door anderen in het gezin gebruikt worden, zoals broers 
en zussen. Dat is enigszins een begrenzing van de privacy, omdat bezochte websites 
en bestanden op de computer dan doorgaans door anderen gezien kunnen worden 
(tenzij de tiener dit tegengaat door actief de geschiedenis te wissen of beveiligingen 
aan te brengen e.d.). Van alle tieners met een computer op de kamer maakt 32% er 
als enige gebruik van. Hierbij zijn ook computers meegeteld zonder internet of met 
fi lter. Beperken wij de groep tot de tieners met internet op de eigen kamer, zonder 
fi lter en voor sologebruik, dan resteert 18% van de totale groep. Het is de groep met 
de grootste vrijheid: de jongeren kunnen op de eigen kamer internetten, alles op 
internet is bereikbaar en niemand anders gebruikt de computer.

Het bezit van een computer met een internetaansluiting op de eigen kamer geeft 
de jongere een ruime gelegenheid tot gebruik van internet in de privésfeer. Zijn er 
hierdoor verschillen in het gebruik van internet tussen tieners die wel en niet over 
internet op hun kamer beschikken? De frequentie van internetgebruik ligt inderdaad 
hoger bij jongeren met internet op hun kamer. Bijna driekwart gebruikt internet 
meerdere malen per dag, tegenover de helft van de jongeren zonder een computer 
met internet op hun kamer. Ook zijn er ruime verschillen in het veelvuldig msn’en. 
18% van de tieners zonder internet op hun kamer gebruikt msn dagelijks meer dan 
twee uur. Bij de jongeren met internet op hun kamer is dit wel 36% (niet in tabel).

Tieners met internet op hun kamer e-mailen ook vaker dan hun leeftijdsgenoten 
zonder internet op hun kamer. Maar deze relatie is niet zo direct als hij klinkt. Dat 
deze jongeren meer e-mailen hangt niet samen met het feit dat zij internet op hun 
kamer hebben, maar met langer internetgebruik. Weliswaar hangt het langer inter-
netten wel samen met het feit dat zij internet op hun kamer hebben, maar een direct 
verband tussen meer e-mailen en internet op de eigen kamer is er niet. Als voor het 
verschil in internettijd gecontroleerd wordt, blijkt namelijk dat er geen verschil meer 
is tussen het e-mailen van jongeren met en zonder internet op hun kamer.

Bij msn wordt een gedeelte van het grotere gebruik verklaard door de extra tijd 
online die jongeren met internet op hun kamer doorbrengen, maar na controle hier-
voor blijken jongeren met internet op hun kamer nog steeds vaker msn te gebruiken 
dan degenen zonder internet op hun kamer. Er zijn nog meer computeractiviteiten 
die, nadat er rekening gehouden wordt met de extra internettijd, nog steeds vaker 
verricht worden door jongeren met internet op hun kamer dan jongeren zonder inter-
net op hun kamer. Tieners met internet downloaden veel vaker fi lms en muziek dan 
leeftijdsgenoten zonder internet op hun kamer. Ook de creërende computeractivitei-
ten (tekeningen maken en foto’s bewerken) worden veel vaker gedaan door tieners 
met internet op hun kamer. Deze tekeningen en foto’s gebruiken ze vaak om op hun 
website te zetten, en jongeren met internet op hun kamer hebben dan ook vaker een 
website dan jongeren zonder internet op hun kamer.3
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Er zijn geen grote verschillen tussen tieners met en zonder internet op hun kamer in 
het zoeken naar onderwerpen op internet, op één onderwerp na: seks. Van dege-
nen met internet op de kamer zoekt 37% naar seks tegenover 27% van de jongeren 
zonder internet op hun kamer. In mindere mate is er een verschil bij het onderwerp 
drugs: 25% van de jongeren met internet op hun kamer zoekt naar dat onderwerp 
tegenover 20% van de jongeren zonder internet op hun kamer. In nog mindere mate 
is er een verschil tussen jongeren met en zonder internet op hun kamer bij de onder-
werpen muziek (resp. 91% en 87%) en fi lms (resp. 88% en 84%).

3.3 Samenhang in computergebruik: zo ouder, zo kind?

Het computergebruik en zoekgedrag op internet van de ouders komt maar heel 
weinig overeen met dat van hun kinderen (tabel 3.5). Dat is natuurlijk niet zo veras-
send, omdat tieners en ouders heel andere interesses en bezigheden hebben.

Het verschil tussen ouders en hun kinderen in zomaar wat surfen is vrij groot en 
bij muziek downloaden is er een wereld van verschil. Ouders downloaden nauwelijks 
muziek vergeleken bij hun kinderen. Overeenkomstig de verhouding in internetge-
bruik tussen ouders, verrichten moeders alle computeractiviteiten ook minder vaak 
dan de vaders. Wel e-mailen de meeste moeders minimaal eens per week en zomaar 
wat surfen op internet doet ook bijna de helft van de moeders regelmatig. Ouders, 
en vooral moeders, lijken zich daarmee voornamelijk met de functionele basisactivi-
teiten op de computer bezig te houden en de specifi ekere activiteiten achterwege te 
laten.

 In het zoekgedrag op internet is het grootste verschil tussen de jongeren en hun 
ouders te vinden bij de onderwerpen fi lms en televisie. Dit is op internet eerder een 
interesse van de jeugd. Ouders zoeken op internet juist het meest naar informatie 
over gezondheid en politiek. Er is echter een groot verschil tussen vader en moe-
ders: vaders zoeken veel meer op internet dan moeders. Net zoals uit Amerikaans 
onderzoek naar voren kwam, zijn gezondheid en diëten een van de weinige onder-
werpen waar moeders duidelijk vaker naar zoeken dan vaders (vgl. Allen en Rainie 
2002). Volgens de onderzoekers komt het gegeven dat vooral moeders informatie 
over gezondheid zoeken gedeeltelijk voort uit hun rol als verzorger van de kinderen. 
Als het kind ergens last van heeft of ziek is, zoekt de moeder op internet informatie 
hierover. Van diëten is het bekend dat vrouwen zich daar over het algemeen meer 
mee bezig houden dan mannen. Daarnaast zoeken moeders vaker naar kunst en 
cultuur en iets meer naar godsdienst dan vaders. Deze verschillen tussen moeders 
en vaders liggen in dezelfde verhouding als die tussen de zonen en dochters. Ook 
meisjes zoeken vaker naar gezondheid en diëten, kunst en cultuur en godsdienst 
dan jongens. De onderwerpen waar vaders veel vaker naar zoeken dan moeders zijn, 
wederom door clichés ondersteund, seks en sport. Ook deze verhouding is hetzelfde 
bij de kinderen: jongens zoeken vaker naar deze onderwerpen dan meisjes.
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Tabel 3.5
Wekelijks of vaker computeractiviteiten en internetzoekgedrag, leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en hun ouders, naar achtergrondkenmerken, 2005 (in procenten)

tieners ouders

totaal 
tieners jongens meisjes

totaal 
ouders vaders moeders 

activiteiten

e-mailen 82 77 86 77 83 72

zomaar surfen 76 79 73 57 72 46

muziek downloaden 71 74 68 9 15 5

homepage onderhouden 16 16 15 4 7 2

iets kopen via internet 7 9 4 3 4 2

gezochte onderwerpen

actualiteiten 71 71 71 72 83 64

gezondheid, dieet 45 31 60 69 61 75

muziek 89 84 94 61 70 54

sport 67 75 60 49 64 37

fi lms 86 83 89 48 53 44

kunst, cultuur 44 35 52 44 49 58

politiek 30 31 29 43 54 36

televisie 79 70 88 38 44 34

seks 32 47 16 16 30 6

godsdienst 25 21 29 20 19 20

drugs 23 23 22 12 12 12

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Tot zover de verschillen, want er is ook samenhang in het computer- en internetge-
bruik van gezinsleden. Ten eerste hangen de frequenties van het internetgebruik 
van ouders en hun kinderen met elkaar samen: naarmate de jongere vaker gebruik-
maakt van internet, maken ook de ouders vaker gebruik van internet.4 Hoe eventuele 
wederzijdse invloeden daarbij verlopen, is onbekend. De enige zekerheid is dat zodra 
het internetgebruik van de een hoger is, het internetgebruik van de ander ook hoger 
is. Dit geldt voor alle hier beschreven samenhangen.

Er is naast samenhang in frequentie van internetgebruik ook samenhang in het 
inhoudelijke computergebruik van ouders en hun kinderen. Het gaat daarbij om de 
activiteiten e-mailen, zomaar surfen en muziek downloaden. Naarmate het kind 
vaker e-mailt, doen de ouders dat ook vaker en hetzelfde geldt voor zomaar surfen en 
muziek downloaden.5 Bij de overige activiteiten op de computer is er geen samen-
hang tussen de ouders en hun kinderen.

Eenzelfde verband is er met betrekking tot het zoeken naar onderwerpen op inter-
net: als de ouders zoeken naar een bepaald onderwerp, zoeken hun kinderen daar 
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ook vaker naar. Deze samenhang is ten eerste te vinden bij het onderwerp sport; het 
delen van deze interesse op internet komt overeen met daadwerkelijk sportgedrag 
van ouders en jongeren. De deelname van een of beide ouders aan sport vergroot de 
kans dat een kind ook sport beoefent (Breedveld 2006). Een tweede onderwerp dat 
samenhang tussen ouders en hun kinderen vertoont, is kunst en cultuur. Ook hier 
is het aannemelijk dat de interesse hiervoor door de ouders overgebracht wordt op 
de jongeren. Tot slot is bij de onderwerpen godsdienst en fi lms de kans groter dat, 
indien de ouders hiernaar zoeken, hun tieners dat ook doen.6

3.4 Samenvatting

– De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst achter de computer zaten, 
is 7,8 jaar. Jongens en vwo-leerlingen waren daarbij jonger dan respectievelijk 
meisjes en vmbo- en havo-leerlingen.

– Tieners zijn op internet meer op communicatie en entertainment gericht dan de 
rest van de bevolking en minder op transactie zoals internetbankieren en tele-
shoppen. Ze verkiezen msn boven e-mail.

– Vier op de vijf jongeren gebruiken internet thuis dagelijks. De frequentie van 
internetgebruik thuis door jongeren is sterk toegenomen sinds 2001. Jongens 
gebruiken internet thuis iets vaker dan meisjes.

– Weinig jongeren gebruiken internet regelmatig op school; de meeste jongeren 
maken er enkele keren per maand of minder gebruik van internet.

– Ongeveer de helft van de ouders van de tieners maakt dagelijks gebruik van inter-
net. Moeders maken aanzienlijk minder vaak gebruik van de computer thuis dan 
vaders.

– De meeste jongeren gebruiken de computer wekelijks of vaker voor e-mailen 
(82%), gewoon wat surfen (76%), gamen (73%) en muziek downloaden (71%). Op 
internet zoeken jongeren vooral naar de onderwerpen muziek (89%), fi lms (86%) 
en televisie (79%). Jongens gamen en downloaden (fi lms en muziek) meer dan 
meisjes. Meisjes gebruiken de computer meer voor huiswerk maken. Vmbo’ers 
doen meer entertainmentactiviteiten op de computer en vwo’ers gebruiken de 
computer meer voor informatievergaring.

– Het computergebruik is sterk toegenomen sinds 2001. Vooral het gebruik van 
de computer voor muziek downloaden en huiswerk maken heeft een inhaalslag 
gemaakt.

– Bij bijna alle computeractiviteiten en internetonderwerpen zeggen ouders dat hun 
kind zich hier minder mee bezighoudt dan de jongeren zelf aangeven.

– Over het algemeen is ongeveer twee derde van de ouders op de hoogte van het 
computergebruik en internetzoekgedrag van hun kind.

– 43% van de tieners heeft een computer met internet op de kamer. Deze jongeren 
gebruiken internet vaker en chatten langer via de msn Messenger dan jongeren 
zonder internet op hun kamer. Ook hebben ze vaker een eigen website.

Verschil moet er zijn: gebruik van ict
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– Ouders gebruiken de computer vooral voor e-mail (77%) en zomaar wat surfen 
(57%). Op internet zoeken ze het meest naar actualiteiten (72%). De moeders 
gebruiken de computer en internet minder vaak dan de vaders.

– De frequenties in internetgebruik van tieners en van hun ouders hangen met 
elkaar samen. Dezelfde samenhang tussen ouders en kinderen is er met betrek-
king tot het computergebruik voor e-mailen, zomaar surfen en muziek down-
loaden, alsook bij het zoeken naar de onderwerpen sport, kunst en cultuur, 
godsdienst en fi lms op internet.
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Noten

1 De gegevens komen uit het Tijdbestedingsonderzoek 2005 (tbo’05), omdat daarin 
alle leeftijden vertegenwoordigd zijn, in tegenstelling tot de voor dit rapport verza-
melde data, waarvoor alleen jongeren en hun ouders ondervraagd zijn.

2 In deze tabel zijn in verband met de koppeling van de tieners met hun ouders alleen 
gegevens opgenomen van de tieners van wie ook gegevens van de ouder(s) beschik-
baar zijn. Dit geldt voor alle tabellen met ouder-tienerkoppelingen.

3 Samenhang tussen internet op de kamer (in bèta’s): msn 0,06, tekening maken 
0,11, foto’s bewerken 0,07, muziek downloaden 0,11, fi lms downloaden 0,17. Andere 
samenhangen met een signifi cantie tussen 0,01 en 0,05: tabellen of grafi eken maken 
0,07, iets opzoeken voor een werkstuk 0,06, een homepage onderhouden 0,06. Overal 
is tevens gecontroleerd voor geslacht, opleiding en leeftijd. Samenhangen tussen 
internet op de kamer (in Cramers V): profi elsite 0,13, online fotoalbum 0,12, zelfge-
maakte homepage 0,14 en weblog 0,09. 

4 Samenhang tussen frequentie internetgebruik ouders en tieners: Spearmans rangcor-
relatiecoëffi ciënt is 0,11. 

5 Samenhangen tussen computergebruik ouders en tieners (in bèta’s): e-mailen 0,09, 
zomaar surfen 0,09 en muziek downloaden 0,09. Er is gecontroleerd voor frequentie 
internetgebruik van de tieners en de ouders. 

6 Samenhangen tussen internetzoekgedrag van ouders en tieners (in Cramers V): sport 
0,12, kunst en cultuur 0,12, godsdienst 0,12 en fi lms 0,08.

Verschil moet er zijn: gebruik van ict
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Samuel (14 jaar) en Lisa (14 jaar) zitten beiden in een vmbo 2 klas op het Segbroek 

College in Den Haag. Ze beschrijven welke rol de computer in hun dagelijks leven speelt.

Hallo, Ik ben Samuel en ben 14 jaar. Ik heb nu al zo’n 10 jaar een computer en begin er steeds 

sneller in te worden. Meestal als ik uit school kom maak ik eerst mijn huiswerk en dan ga ik 

zo snel mogelijk online. Dan ga ik meestal op MSN en speel daarbij een schietspel dat Call of 

Duty heet. Hier volgt hoe mijn dagelijks leven eruit ziet:

Ik kom mijn bed uit en ga gelijk op de computer om te kijken of ik roosterwijzigingen heb. Dan 

ga ik kijken wie er online is op MSN. Dan ga ik douchen, kleed me aan en kijk naar het ontbijt-

nieuws. Vervolgens loop ik naar de ontbijttafel en eet cornfl akes. Dan pak ik me boekentas in, 

loop naar school en ben meestal kwart over twee thuis. Dan heb ik maandag en donderdag 

huiswerkbegeleiding maar op dinsdag maar ik dan me huiswerk thuis. Dan ga ik op de pc en 

speel het oorlogsspel Call of Duty en dan ga ik avondeten. Vervolgens ga ik naar buiten of ik 

ga op de computer om het oorlogsspel te spelen (soms kijk ik ook tv). En dan rond halfelf ga 

ik naar bed om mijn drukke leven af te sluiten. En zo gaat het vijf dagen in de week door met 

uitzondering van het weekend.

Ik ben Lisa, een meisje van 14 die elke dag wel achter de computer zit. En dan ook op internet 

natuurlijk. MSN gaat bij mij automatisch aan als ik mijn pc aanzet. Mijn eigen pc staat op mijn 

kamer. In MSN staan bij mij alleen mensen die ik persoonlijk ken. Ongeveer een half jaar gele-

den voegde ik wel eens mensen toe die ik helemaal niet kenden.

Ook zit ik veel op een profi elensite sugababes.nl, een site voor jongeren. Op deze site heb ik 

mijn huidige vriend leren kennen. Ik heb een half jaar met hem op MSN gepraat en gebeld. 

Ongeveer 4 maanden geleden hadden we afgesproken. Het is nu 30 oktober 2006 en over 

ongeveer 2 weken heb ik 3 maanden met hem. Ook zit ik veel op forums op internet.

Als ik niks te doen heb en me verveel ga ik de lama’s kijken, ook allemaal op internet. 

En natuurlijk Google, dat is dan ook mijn homepage.

Ik ga vaak met de trein omdat mijn vriend in Limburg woont en ik in Den Haag en daarom zit ik 

ook regelmatig op ns.nl.
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4 Het web met het leven verweven: ict & vaardigheid

4.1 Verwevenheid en hanteringsgemak

Tieners zijn in hun internetgebruik sterk op communicatie gericht: bijna alle jonge-
ren staan via e-mail, maar vooral via msn met elkaar in contact. Het bijna continu 
bereikbaar zijn is een voorbeeld van de integratie van ict in het dagelijks leven van 
tieners: naast het veelvuldig online zijn staat ook hun mobiele telefoon aan wan-
neer het maar kan. Ouderen zijn meer geneigd hun mobiele telefoon aan te zetten 
wanneer ze een telefoontje willen plegen of verwachten, om hem daarna weer uit te 
zetten. Volgens jongeren is het principe van een mobiele telefoon daarentegen juist 
dat je overal en altijd bereikbaar bent. Een vergelijkbaar voorbeeld is het checken van 
e-mail. Bij ouderen vormt dit vaak een bepaald moment ergens op de dag, het is een 
geplande activiteit. Ze zetten de computer ervoor aan en daarna weer uit. Bij jonge-
ren heeft dit eerder een doorlopend karakter. De computer staat constant aan en na 
de notifi catie dat er een nieuw bericht is, lezen ze het bericht meestal meteen.

Constant online of bereikbaar zijn wordt ook wel met de term always on aange-
duid. Als het om internet gaat, is er een groot verschil tussen passief online zijn en 
daadwerkelijk actief internet gebruiken. Online zijn betekent niets anders dan dat 
de computer aanstaat en met internet verbonden is. Een jongere kan bijvoorbeeld vijf 
uur online zijn en ‘netto’ maar een uur internet gebruiken. Zo kan hij of zij het ene 
moment even achter de computer gaan zitten om te reageren op een zojuist bin-
nengekomen bericht en het andere moment om de laatste nieuwsberichten te lezen. 
Tussendoor kijkt de jongere bijvoorbeeld televisie, leest een tijdschrift of telefoneert 
met vrienden. De online en offl ine activiteiten worden continu afgewisseld.

Het afwisselen van offl ine en online activiteiten kan in het dagelijks leven bij tie-
ners doorlopend en moeiteloos plaatsvinden. Online en offl ine zijn als het ware ver-
weven, het gaat vooral om de inhoud en niet om het medium. Een in het voorbijgaan 
gelezen kop in een krantenrek wordt thuis in de online versie van de krant uitgeplo-
zen. Iemand die zojuist iets in een gesprek vergeten is te vertellen, stuurt de informa-
tie nog even na in een sms. Een conversatie op het schoolplein wordt thuis voortgezet 
op internet en de volgende dag gaat het gesprek weer verder ‘in real life’ of kortweg 
irl. Zo schakelt iemand na een ‘echt’ gesprek vloeiend over op een ander communica-
tiemiddel. Dit kan nog wel eens botsen met de nog overwegend ‘gescheiden wereld’ 
van volwassenen, die de ‘verweven wereld’ nog niet zo gewend zijn. Leraren kunnen 
bijvoorbeeld bij aanvang van de les verrast worden door een fl inke ruzie in de klas, 
terwijl er de dag ervoor bij het uitgaan van de school geen vuiltje aan de lucht was. 
Maar nadat de leerlingen naar huis gingen, hebben ze elkaar op internet weer ont-
moet en een ruzie gekregen die ze de ochtend erna op het schoolplein weer voortzet-
ten. Een dergelijke ruzie had na schooltijd allicht ook op straat kunnen gebeuren. 
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Op internet kan een ruzie echter sneller grotere vormen aannemen. Dit komt doordat 
er veel leeftijdsgenoten virtueel bij aanwezig zijn en zich ermee kunnen bemoeien.
De inbedding van ict in het leven van tieners wordt ook duidelijk uit het gemak 
waarmee zij doorgaans apparaten hanteren. Vooral ouderen verbazen zich hier nogal 
eens over. Hun kinderen of kleinkinderen lijken de mobiele telefoon moeiteloos te 
doorgronden en te gebruiken. Dat dit voor ouderen een stuk moeilijker is, kan alleen 
al afgeleid worden uit het diverse aanbod van eenvoudige mobiele telefoons voor 
senioren. Voorbeelden hiervan zijn mobiele telefoons met maar drie knoppen.

Uit een onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en hanteringsgemak bleek het 
verschil in bedieningsgemak onder andere toe te schrijven te zijn aan betere cog-
nitieve vaardigheden op jongere leeftijd (Docampo Rama 2001). Of personen vóór 
1960 geboren zijn of in dat jaar en later heeft volgens de onderzoekster ook met 
ict-vaardigheid te maken. Deze geboortegrens bepaalt of iemand is opgegroeid met 
mechanische of met softwarematig gestuurde bedieningspanelen van apparaten. 
Mensen uit het ‘mechanische tijdperk’ hebben geleerd dat een apparaat kapot kan 
gaan wanneer de verkeerde knop ingedrukt wordt. Hierdoor zijn ze voorzichtiger 
met uitproberen, de zogenaamde trial and error-methode. Dit is echter de methode 
waar jongeren juist het snelst door leren. Softwarematige bediening is bovendien 
complexer. Ouderen zijn gewend dat elke knop een een-op-eenfunctie heeft, maar 
jongeren gaan ervan uit dat een knop verschillende functies kan hebben. Jongeren 
zijn gewend aan een dubbele of driedubbele gelaagdheid in een systeem en zijn ster-
ker in visueel-ruimtelijk denken. Ze bewegen zich makkelijk heen en weer door een 
menu op een mobiele telefoon of een mappenstructuur op de computer en weten op 
elk moment nog waar ze zich binnen deze boomstructuren bevinden.

Van jongeren wordt vaak gezegd dat ze vaardig zijn met ict omdat ze schijnbaar 
moeiteloos met een computer of mobiele telefoon omgaan. Naast de feitelijke 
(knoppen)kennis over hoe een computerprogramma bediend moet worden, speelt 
er ook hanteringsgemak mee: een jongere vindt doorgaans snel de weg door keuze-
menu’s in computerprogramma’s of op een mobiele telefoon. Vaardigheid met ict 
kan ook opgevat worden als het vloeiend kunnen afwisselen van offl ine (in het echte 
leven) en online communicatie, alsof deze kanalen verweven zijn.

4.2 Computervaardigheden: digitale gezinskloof?

Grote weblogs stellen regelmatig dat mensen van middelbare leeftijd of ouder ach-
terlopen op digitaal gebied en vaak niet van de hoed en de rand weten:

‘De Tweede Kamer heeft internet ontdekt. Schattig om te zien hoe die wereld-
vreemde parlementariërs proberen mee te gaan met hun tijd.’1

‘Klein beetje paniek op het Nederlandse internet, want in de grote boze men-
senwereld zijn ze er ook achter gekomen dat iedereen tegenwoordig een camera 
op zijn mobieltje heeft.’2

Het web met het leven verweven: ict & vaardigheid
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Deze opmerkingen duiden op het idee dat veel volwassenen digitaal niet al te snel van 
begrip zijn. Ook zouden ze bijvoorbeeld afkortingen als sms en msn niet van elkaar 
kunnen onderscheiden. Het lijkt in de berichtgeving soms bijna vanzelfsprekend dat 
jongeren wel goed met de computer om kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor de opvat-
ting dat ze dit beter kunnen dan hun ouders. Of ouders minder vaardig zijn, kan 
onderzocht worden door te meten welke specifi eke vaardigheden tieners en ouders 
beheersen. Om nader in te gaan op de opvatting dat jongeren vaardiger zijn met ict 
dan hun ouders, kijken we eerst naar de algemene inschatting van de vaardigheden 
van jongeren en ouders en naar hoe de ouders hun kind inschatten.

De meeste tieners vinden zelf dat ze ‘goed’ met de computer om kunnen gaan 
(tabel 4.1). Jongens vinden in vergelijking met meisjes vaker dat ze ‘heel erg goed’ 
met de computer overweg kunnen. Verschillen in opleidingsniveau zijn niet in de 
tabel opgenomen, omdat die er nauwelijks zijn. Het enige verschil is dat vmbo’ers 
iets vaker vinden dat ze ‘heel erg goed’ met de computer om kunnen gaan in vergelij-
king met havo- en vwo-leerlingen, die wat vaker ‘goed’ ingevuld hebben.

Ouders schatten zichzelf wat minder vaardig in dan de tieners. Er is een vrij groot 
verschil tussen wat vaders en moeders aangeven. Bijna een op de vijf vaders vindt 
dat hij ‘heel erg goed’ met de computer overweg kan tegenover maar een op de 25 
moeders. Dit zal te maken hebben met de eerdere bevinding dat moeders de compu-
ter en internet minder vaak en minder divers gebruiken dan vaders (zie hoofdstuk 3). 
Iets minder dan de helft van de moeders vindt dat ze ‘goed’ met de computer overweg 
kan. Opmerkelijk is dat er vrij weinig verschil is tussen hoe vaders zichzelf inschat-
ten en hoe de jongeren als groep (meisjes en jongens samen) zichzelf inschatten.

Ouders schatten de vaardigheden van hun kind veel hoger in dan het kind zelf. 
Vrijwel alle ouders zeggen dat hun kind ‘goed’ of ‘heel erg goed’ met de computer om 
kan gaan. Geen enkele ouder vindt zelfs dat zijn of haar kind ‘helemaal niet’ of ‘niet 
echt’ met de computer overweg kan. Hoewel vaders en kinderen de vaardigheden van 
zichzelf ongeveer hetzelfde inschatten, zeggen de vaders toch dat het kind beter is.

Ook het onderlinge verschil tussen hoe vaders en moeders het kind inschatten 
is, tot slot, interessant. Moeders denken dat hun kind nog beter met de computer 
omgaat dan de vader over datzelfde kind denkt. Een aannemelijke verklaring is dat 
ouders van hun eigen referentiekader uitgaan. Doordat moeders zelf minder goed 
met de computer zijn (of denken te zijn), schatten ze het kind extra goed in. Voor 
vaders geldt dat wat minder, omdat ze zelf ook goed met de computer overweg 
kunnen (of denken te kunnen).
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Tabel 4.1
Zelfi nschatting hoe goed men met de computer overweg kan, leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en hun ouders, naar achtergrondkenmerken, 2005 (in procenten)

tieners ouders ouders over kind

totaal 
tieners jongens meisjes

totaal 
ouders vaders moeders

ouders 
over kind

vaders 
over kind

moeders 
over kind

helemaal niet 0 1 0 4 3 6 0 0 0

niet echt 1 1 1 7 3 9 0 0 0

het gaat wel 7 4 9 15 9 19 2 3 1

een beetje 17 15 19 17 13 19 4 6 3

goed 58 56 60 47 54 43 58 65 53

heel erg goed 17 24 11 10 18 4 36 26 43

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Genoemde bevindingen ondersteunen het aan het begin van de paragraaf geformu-
leerde idee: er bestaat een algemene opvatting dat bijna alle jongeren (heel erg) goed 
en bovendien beter dan hun ouders met de computer om kunnen gaan.

Praktijkdeskundigen mengen zich ook in de discussie of jongeren werkelijk 
zoveel vaardiger zijn met ict dan de generaties boven hen. ‘Kinderen hebben in deze 
commerciële informatiemaatschappij hun ouders ingehaald (…); als het gaat om 
computers en internet hebben kinderen de volwassenen eruit gesurft’, stelt stichting 
De Kinderconsument in haar voorlichtingsfolder. ‘Onzin’, reageert hoofdredacteur 
Pardoen van Ouders Online echter op haar weblog. Zij geeft onder andere workshops 
over internet aan jongeren en merkt daarbij op: ‘Het is beslist niet zo dat [jongeren] 
handiger zijn of meer weten enz. als het om internet gaat. Ze zijn naïef, weten wer-
kelijk niet wat het gevolg is van hun eigen internetgedrag en ze zijn juist opmerkelijk 
onhandig als het om internet gaat (...). De meeste kunnen niet zoeken, en de waarde 
van informatie op Internet niet goed beoordelen.’

Maar om welke vaardigheden gaat het nu precies? Onderscheid aanbrengen in wat 
tot nu toe allemaal onder ict-vaardigheden valt, biedt verheldering. Een passende 
indeling is gemaakt door Steyaert (2000). Hij onderscheidt onder andere instrumen-
tele en structurele vaardigheden. Instrumentele vaardigheden zijn de capaciteiten 
om een computer te bedienen en de voornaamste programma’s te gebruiken. Struc-
turele vaardigheden betreft het kunnen omgaan met de inhoud van informatie, zoals 
het kunnen begrijpen en beoordelen van informatie. Het zou kunnen dat De Kinder-
consument in haar uitspraak meer op de instrumentele vaardigheden doelt en dat in 
de beargumentering die daarop volgt de nadruk meer op structurele vaardigheden 
ligt.

Om de vaardigheden preciezer te meten, is aan de tieners en hun ouders gevraagd 
wat zijzelf zonder hulp op de computer kunnen. Per specifi eke vaardigheid wordt 
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hierdoor het verschil tussen jongeren en ouders inzichtelijk gemaakt. In eerste 
instantie bespreken we alleen de instrumentele vaardigheden. Er is daarna apart 
aandacht voor structurele vaardigheden en de discussie in hoeverre jongeren deze 
wel of niet bezitten. Voorafgaand aan de vergelijking tussen tieners en hun ouders 
wordt er ingegaan op de onderlinge verschillen tussen de jongeren zelf, inclusief een 
vergelijking met 2001.

Instrumentele vaardigheden
We onderscheiden twee clusters in de instrumentele vaardigheden (tabel 4.2).3 De 
eerste vijf vormen een groep relatief makkelijke vaardigheden, die de meeste jonge-
ren onder de knie hebben (bv. met een zoekmachine omgaan, zinnen verplaatsen). 
Het zijn instrumentele vaardigheden die regelmatig nodig zijn bij het omgaan met 
veelgebruikte programma’s. Deze vaardigheden zijn in de afgelopen vijf jaar duide-
lijk toegenomen. In 2001 was de onderlinge spreiding van de beheersing van deze 
vaardigheden iets groter dan in 2005. Deze verschillen zijn afgenomen en het meren-
deel van de tieners beheerst nu alle relatief makkelijke vaardigheden.

De laatste vier vaardigheden zijn ook instrumentele vaardigheden, maar dan van 
moeilijker aard. Ze hebben niet alleen te maken met het kunnen omgaan met een 
programma, maar gaan net een stap verder. Het gaat hier ook om een onderliggende 
structuur: het installeren of vernieuwen van een programma. Aanzienlijk minder 
jongeren beheersen deze kennis. Iets meer dan de helft kan software installeren, 
maar hardware plaatsen kan slechts ruim een kwart van de tieners. Dit wijst erop 
dat er een scheiding is tussen wat jongeren eenvoudig oppikken en wat meer moeite 
kost om te leren. Een bevinding van een studie naar tieners en hun gebruik van 
internetcommunicatie (Schiano et al. 2002) duidt daar ook op. Zij bemerkten in hun 
onderzoek dat in tegenstelling tot berichten over tieners als ‘technische tovenaars’, 
jongeren (12-18-jarigen) eerder bekend leken te zijn met technologieën dan er daad-
werkelijk bekwaam mee waren. De meeste jongeren gebruikten vooral de kern-
functies en accepteerden het snel als er iets fout ging, zonder dat te proberen uit te 
zoeken of te begrijpen.

In de eerste vijf vaardigheden zijn er – op het roteren van een afbeelding na – 
amper verschillen tussen jongens en meisjes (tabel 4.2). Deze verhouding verandert 
sterk bij de moeilijker taken; veel meer jongens zeggen deze onder de knie te hebben 
dan meisjes. Zwaardere toepassingen zoals Windows of een antivirusprogramma 
installeren en met hardware omgaan lijken daarmee meer aan de jongens besteed. 
Vooral een harde schijf plaatsen zeggen maar weinig meisjes te kunnen.

Bij het beheersen van de makkelijke vaardigheden is er een toename met het 
niveau van de opleiding. Bij de moeilijke vaardigheden is dit verband niet aanwezig; 
een website maken en een harde schijf plaatsen, hebben vmbo’ers juist het meest 
onder de knie. De vmbo’ers hebben vaker een zelfgemaakte homepage dan havo- en 
vwo-leerlingen (zie hoofdstuk 5), en vanuit dat oogpunt is het misschien niet ver-
wonderlijk dat ze ook zeggen meer vaardigheid te hebben om deze te bouwen.
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Tabel 4.2
Zelfi nschatting beheersing computervaardigheden, leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar 
achtergrondkenmerken, 2005 (in procenten)

totaal 
tieners 
2001

totaal 
tieners 
2005 jongens meisjes vmbo havo vwo

met een zoekmachine vinden
wat ik zoek 90 99 98 99 97 100 98

een bestaand plaatje in een verhaal 
toevoegen 88 97 97 98 94 99 99

zinnen op een andere plaats in een 
verhaal zetten 93 94 93 94 88 95 99

een e-mailverzendlijst maken 72 89 90 89 84 93 92

een afbeelding op zijn kop zetten 
(roteren) 76 87 91 84 83 87 92

een antivirusprogramma installeren
en vernieuwen . 56 73 39 55 53 60

een nieuwe versie van Windows 
installeren . 54 68 39 52 55 54

een website maken (met software 
zoals Frontpage) . 35 43 28 39 34 33

een harde schijf in de computer 
plaatsen . 28 42 13 31 25 26

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Nu de jongeren onderling nader onderzocht zijn, kan de draad weer opgepakt 
worden in het onderzoeken van een eventuele digitale gezinskloof. Zijn er verschil-
len tussen de ouders en tieners in het bezit van vaardigheden of niet? Om goed te 
kunnen vergelijken tussen de jongeren en hun ouders, herhalen we de gegevens van 
de jongeren uit tabel 4.2 in tabel 4.3.

Bij de eerste vijf vaardigheden is zichtbaar dat de ouders minder handig zijn dan 
tieners in het omgaan met functies van veelgebruikte programma’s (tabel 4.3). Drie-
kwart of meer van de ouders zegt ze onder de knie te hebben, maar bij de tieners ligt 
dit een stuk hoger. Bij de installatie van antivirussoftware en het besturingssysteem 
Windows is het verschil een stuk kleiner, net als bij het vervangen van hardware. Wel 
is er een groot verschil in het kunnen maken van een website. Dit ligt waarschijnlijk 
aan de grotere interesse hiervoor op jongere leeftijd dan op latere leeftijd. Op het 
eerste gezicht lijken de ouders vooral minder vaardig in de dagelijkse omgang met 
programma’s en niet zozeer in de moeilijker taken.

Na uitsplitsing naar geslacht ontstaat er een genuanceerder beeld. Vaders beheer-
sen de eerste vijf vaardigheden niet veel minder dan de tieners. Ook indien de vaders 
vergeleken worden met de jongens, blijken ze op de eerste vijf vaardigheden niet veel 

Het web met het leven verweven: ict & vaardigheid



72

onder te doen voor hun zonen. De moeders beheersen deze vaardigheden daarente-
gen op alle punten aanzienlijk minder dan de vaders, zonen en dochters. Daardoor is 
het gemiddelde van de ouders als groep een stuk lager dan dat van de jongeren. Het 
aandeel dat succesvol gebruik van een zoekmachine zegt te kunnen maken, ligt wel 
voor iedereen – jongens, meisjes, vaders en moeders – ruim boven de 90%. Dit komt 
waarschijnlijk doordat het een vrij eenvoudige handeling is, maar ook doordat het 
nut ervan hoog is; informatie zoeken en vinden is een van de kernfuncties van het 
internet.

Overeenkomstig de verschillen tussen jongens en meisjes zeggen ook meer 
vaders dan moeders de moeilijke vaardigheden te beheersen. Vooral moeders die een 
website kunnen maken en een harde schijf kunnen installeren, zijn zeer schaars. 
Uit een vergelijking tussen jongeren en vaders in de beheersing van de moeilijke 
vaardigheden (een website maken is gezien het leeftijdseffect even buiten beschou-
wing gelaten) komt er een verrassend nieuw beeld naar voren. De vaders zijn daar 
beduidend vaardiger in dan hun kinderen. Zelfs in vergelijking met alleen de jongens 
kunnen vaders nog steeds vaker antivirus- en besturingssoftware installeren en een 
harde schijf plaatsen.

Tabel 4.3
Zelfi nschatting beheersing computervaardigheden, leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun 
ouders, 2005 (in procenten)

tieners ouders

totaal tieners jongens meisjes totaal ouders vaders moeders 

met een zoekmachine vinden 
wat ik zoek 99 98 99 96 97 94

een bestaand plaatje in een 
verhaal toevoegen 97 97 98 75 85 76

zinnen op een andere plaats in 
een verhaal zetten 94 93 94 83 89 79

een e-mailverzendlijst maken 89 90 89 78 85 73

een afbeelding op zijn kop 
zetten (roteren) 87 91 84 69 82 59

een antivirusprogramma 
installeren en vernieuwen 56 73 39 51 83 28

een nieuwe versie van Win-
dows installeren 54 68 39 47 73 27

een website maken (met 
software zoals frontpage) 35 43 28 14 25 6

een harde schijf in de 
 computer plaatsen 28 42 13 26 48 9

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Al met al lijkt het wel mee te vallen met de verschillen tussen ouders en hun tieners 
als het gaat om instrumentele vaardigheden. Het beeld dat jongeren veel vaardi-
ger zijn dan hun ouders moet ten minste voor de gevraagde vaardigheden dan ook 
gecorrigeerd worden. De jongeren die de omgang met alledaagse programma’s 
beheersen zijn in de meerderheid ten opzichte van hun ouders, maar het verschil is 
er vooral met de moeders. Vaders zijn niet veel minder handig dan hun kinderen bij 
de eerste vijf vaardigheden. Bij de moeilijker vaardigheden – op een website maken 
na – ligt de verhouding zelfs andersom. De term ‘digitale gezinskloof’ als het gaat 
om ouders versus de kinderen is dan ook te zwaar. Wel is er een duidelijke afstand 
tussen de moeders en de andere gezinsleden. De zelfi nschatting (tabel 4.1) van de 
tieners, vaders en moeders komt aardig overeen met de vaardigheden die zij zeggen 
te beheersen (tabel 4.3). De moeders hebben zichzelf inderdaad het minst vaardig 
ingeschat. De tieners hebben zichzelf wat vaardiger ingeschat dan hun ouders, maar 
alleen met de vaders vergeleken is er weinig verschil in inschatting. Dat de vaders 
hun kind een stuk beter inschatten dan zichzelf blijkt, tot slot, onterecht met betrek-
king tot de vaardigheden uit tabel 4.3.

Structurele vaardigheden
Naast de instrumentele vaardigheden uit tabel 4.2 en 4.3 is er met de volgende stel-
ling gevraagd naar een structurele vaardigheid (niet in tabel): ‘Ik controleer wel eens 
de juistheid van informatie via andere websites, via gegevens over de schrijvers of via 
discussielijsten’. Deze vaardigheid behoort tot de structurele vaardigheden, omdat 
het het beoordelen van informatie betreft. Dat deze vaardigheid belangrijk is, laten 
schattingen over de juistheid van informatie op internet zien: ongeveer de helft klopt 
niet of is onnauwkeurig (Unesco 2005).

In 2001 zei 37% van de tieners de juistheid van informatie wel eens te controleren 
en in 2005 is dat toegenomen tot 45%. Ondanks deze toename is dit nog steeds laag 
vergeleken met de instrumentele vaardigheden. Walraven et al. (te verschijnen) con-
stateren dan ook dat jongeren wel technisch vaardig zijn in het zoeken naar informa-
tie, maar dat zij beter moeten leren de zoekresultaten te beoordelen. Vergelijkbaar 
stelt de Raad voor Cultuur (2005) in een rapport over mediawijsheid dat het kinderen 
niet aan technische vaardigheden ontbreekt, maar dat er voor hen nog wel het een en 
ander valt op te steken op het gebied van kennis en mentaliteit, ofwel hoe en waartoe 
de jongeren media gebruiken.

Naar aanleiding van de overeenkomstige onderzoeksbevinding dat scholieren niet 
kritisch naar de betrouwbaarheid of bruikbaarheid van informatie kijken, heeft uit-
geverij Malmberg een internetbibliotheek opgezet.4 Het is een zoeksysteem voor het 
voortgezet onderwijs, gebaseerd op onder andere encyclopedieën en woordenboe-
ken, om leerlingen bij het zoeken betrouwbare informatie te verschaffen. Een ander 
vergelijkbaar initiatief is de zoekmachine Davindi van Kennisnet en de bibliotheken. 
Het is een zoekmachine voor het onderwijs, die binnen een speciaal samengestelde 
onderwijscollectie zoekt en niet zoals Google op het hele internet. Alle informatie 
is al op kwaliteit beoordeeld en daardoor betrouwbaar (vgl. De Haan et al. 2006).
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De Stichting Bibliotheken in Friesland heeft begin 2006 een projectplan opgesteld 
om op scholen langs te gaan om de scholieren te ‘ontgoogelen’, ofwel ‘voorlichting 
geven over andere, intelligentere manieren van informatie vinden op het internet dan 
via Google’. Buiten de kans op onbetrouwbare informatie bij het gebruik van Google 
is een andere onwenselijke mogelijkheid dat jongeren de gevonden informatie klak-
keloos kopiëren. De term ‘knip- en plakgeneratie’ werd in 2003 door reclamebureau 
YoungWorks geïntroduceerd (YoungWorks 2003). Er werd mee bedoeld dat jongeren 
hun identiteit overal vandaan bij elkaar sprokkelen. Inmiddels heeft de term ook een 
enigszins negatieve bijsmaak gekregen. De benaming wordt bijvoorbeeld gebruikt 
om aan te duiden dat jongeren werkstukken voor school bij elkaar knippen en plak-
ken van informatie op internet:

‘Het is belangrijk kinderen te leren dat ze niet alles overnemen maar het in 
eigen woorden kunnen vertellen. Op deze manier kopiëren ze niet alle teksten 
van het internet (knip-plakgeneratie)’ (Platenburg 2005).

Een methode om de knip- en plakpraktijken van leerlingen op te sporen zijn zoge-
noemde plagiaatscanners. Een voorbeeld is het Amerikaanse Turnitin. Leraren 
kunnen werkstukken van leerlingen invoeren en het programma berekent vervol-
gens in hoeverre het werkstuk bij elkaar geknipt en geplakt is van andere bronnen 
op internet. ‘De Google-generatie begrijpt vaak niet wat plagiaat betekent’, stelde 
professor Brown van de Leeds Metropolitan University op de internationale plagiaa-
tconferentie 2006 te Newcastle.5 De leerlingen hebben volgens haar niet het gevoel 
dat ze iets verkeerd doen als ze stukken kopiëren uit de informatie die ze op internet 
vinden. Brown ziet als mogelijke aanpak van dit probleem voorlichting geven over 
plagiaat, opdrachten waarbij persoonlijke kennis nodig is of waarbij de voortgang in 
het werk getoond wordt, en een cultuuromslag bij de studenten zelf.

Vaardiger of niet?
De bevindingen tot zover dragen niet bij aan het beeld van tieners als ict-deskun-
digen ten opzichte van hun ouders. Jongeren zijn wel beter in de makkelijke instru-
mentele vaardigheden dan hun ouders, maar niet overduidelijk. Vaders blijken zelfs 
vaardiger in de zwaardere taken. Bij de structurele vaardigheden is er nog genoeg bij 
te leren voor jongeren.

In een Amerikaans onderzoek zijn de verschillen in vaardigheden tussen ouders 
en tieners ook nader onderzocht (Allen en Rainie 2002). Hoe korter de ouders online 
waren, hoe groter de kans was dat de tieners vonden dat hun ouders minder van 
internet wisten dan zijzelf. Maar hoe langer de ouders online-ervaring hadden en 
hoe meer zij dus wisten, hoe groter de kans was dat de tieners vaardigheden van hun 
ouders geleerd hadden. Dit gold vooral voor de tieners tussen de 12 en 14 jaar oud. 
Het voorbeeld laat zien dat vaardigheden tieners niet vanzelf komen aanwaaien.

Waarop is dan de opvatting gestoeld dat jongeren zo vaardig zijn, en vaardiger dan 
ouders? Het is denkbaar dat het eerder gaat om een combinatie van de instrumen-
tele vaardigheden, het eerder omschreven hanteringsgemak en de verwevenheid van 
online en offl ine communicatie. Bijna alle jongeren kunnen de bekendste program-
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ma’s gebruiken en daarbij snel de structuur en opbouw van een programma herken-
nen. Ook bewegen ze zich makkelijk door menu’s heen. Hetzelfde geldt voor internet: 
de opbouw van een website herkennen ze snel, jongeren weten vlug te scheiden wat 
voor hen van belang is op een site en wat niet. Oefening baart kunst, want ze zitten 
ook vaker achter de computer en op internet dan hun ouders en vooral de moeders. 
Meer gewenning zorgt ervoor dat via behendig klikken en tikken sneller een doel 
bereikt wordt. Daarnaast doen jongeren dat al van jongs af aan, de tiener van nu was 
gemiddeld 7,8 jaar bij de eerste computerervaring, iets wat de ouders niet kunnen 
zeggen. Jongeren onthouden ook makkelijker welke weg ze via links hebben afgelegd 
en waar ze zich in een eventuele boomstructuur bevinden. Ze zijn beter in het omgaan 
met meerdere gelaagdheden en visueel-ruimtelijk denken (Docampo Rama 2001). Met 
deze vaardigheden zijn ze snel en handig in de omgang met ict. Zodra het echter op 
feitenkennis aankomt, biedt de hanteringvaardigheid geen uitkomst meer en worden, 
zoals in tabel 4.3 duidelijk werd, de verschillen met de vaders zichtbaar.

Tieners maken gebruik van vele websites en programma’s waarbij ze zich thuis 
voelen, zoals profi elsites en msn Messenger. Ouders zijn minder bekend met deze 
speciaal op jongeren gerichte toepassingen op internet en hebben zich er niet zo in 
verdiept als hun kind. In hoofdstuk 5 komt aan de orde hoeveel ouders zelf een msn-
account hebben. We kunnen hier wel al iets zeggen over de msn-vaardigheden van 
ouders. Bijna de helft van de ouders (48%) vindt dat ze niet of nauwelijks met msn 
kunnen omgaan, 34% vindt dat ze er een beetje mee om kunnen gaan en slechts 
een op de vijf ouders (19%) vindt dat ze er goed mee om kunnen gaan. Wat betreft 
specifi eke msn-vaardigheden zegt iets meer dan de helft van de ouders dat ze een 
gesprek met een contactpersoon in de msn-lijst kunnen starten (52%). Een contact-
persoon blokkeren of verwijderen kunnen ongeveer twee op de vijf ouders (resp. 44% 
en 42%) en een gesprek terugvinden in de computer kan maar 30% van de ouders. Bij 
de zelfi nschatting van de ouders en bij het beheersen van de genoemde vaardigheden 
zijn de moeders in de minderheid, net als bij de overige vaardigheden (tabel 4.3). De 
gegevens laten zien dat ouders inderdaad minder vaardig zijn met msn dan met alge-
mene programma’s zoals die in tabel 4.3 staan omschreven. Dat is niet zo vreemd, 
want msn is een typisch jongerenprogramma. Voeg daar de eigenzinnige msn- of 
sms-taal bij en het wordt logischerwijs al snel lastig te volgen voor ouders. 38% van 
de ouders maakt zich er zorgen over dat ze de msn- of sms-taal van hun kind niet 
begrijpen (niet in tabel). Wanneer ouders te weinig weten van de toepassingen waar 
hun kinderen zich mee bezig houden, kan dat tot een verwijdering tussen tieners en 
ouders leiden, zoals een uitspraak van een vijftienjarig meisje illustreert:

‘Ze denken dat msn hetzelfde is als gewoon chatten  ik heb het ze tig keer 

uitgelegd dat je zelf mag weten wie je toevoegt, dat je ze er zelf ook weer uit kan 

gooien en dat mensen mijn adres moeten weten eer ze me kunnen toevoegen 

enzo, mja ze blijven zeiken dat ik weer met wildvreemden aant praten ben  

wat dus eg niej waar is .’6
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De kennis van deze ouders is net niet toereikend genoeg, waardoor het meisje haar 
ouders niet meer serieus neemt. Dit blijkt uit de emoticon aan het eind, waarin het 
poppetje de letter L van loser laat zien. Het is daarom misschien belangrijker dat 
ouders begrijpen wat typische jongerentoepassingen zijn, onderscheid tussen ver-
schillende toepassingen kunnen maken en er enig kennisniveau van hebben, dan dat 
ze er zelf mee om kunnen gaan.

Ouders kunnen ook bijspijkercursussen gaan volgen om aansluiting met hun kin-
deren te houden. Maar als er al zoveel kennis binnen het gezin zelf is, wordt die dan 
niet benut? Laten kinderen hun ouders bijvoorbeeld zien wat er allemaal op internet 
te doen en te vinden is? Voeren gezinsleden de handelingen op de computer uit waar 
ze goed in zijn en helpen ze elkaar daarbij? In de volgende paragraaf wordt bekeken 
of gezinsleden digitale bruggetjes naar elkaar slaan.

4.3 Bruggen binnen het gezin

Net als bij het beheersen van de benodigde vaardigheden hiertoe, zijn het vooral de 
vaders die thuis de zwaardere computertaken op zich nemen (tabel 4.4). Het verschil 
in de uitvoering van deze taken is nog groter tussen de vaders en jongeren dan bij het 
beschikken over de vaardigheden hiertoe. Vaders doen dit soort klussen twee keer 
vaker dan hun kinderen. Moeders houden zich er maar heel weinig mee bezig.

Het percentage gezinnen waarin niemand de ander iets uitlegt of ergens bij helpt is 
laag. Alleen een demonstratie van wat er te vinden en te doen is op internet wordt in 
ruim een kwart van de gezinnen achterwege gelaten. In negen op de tien gezinnen 
wordt door iemand in het gezin aan een ander gezinslid uitgelegd hoe je iets moet 
installeren. Het vaakst heeft een van de kinderen deze rol, maar ook de vader is vaak 
degene die aan een ander laat zien hoe dit werkt. Als de moeders bij de vaders opge-
teld worden, geeft even vaak een van de ouders als een van de kinderen een ander 
gezinslid uitleg hierover. Dit geldt ook voor uitleg over een softwareprogramma 
zoals Word of een e-mailprogramma. Wel is in dat geval de onderlinge verdeling 
tussen vaders en moeders iets verschoven; moeders doen dit iets vaker dan een ander 
uitleg geven over installeren. Moeders zijn dan ook vaardiger in het omgaan met 
veelgebruikte programma’s dan in installeren. Daarom is het ook logisch dat moe-
ders relatief vaak iets voor een ander opzoeken. In tabel 4.3 zagen we dat de meeste 
moeders deze vaardigheid onder de knie hebben. Iets voor een ander opzoeken doen 
moeders dan ook ongeveer even vaak als vaders. Een ander gezinslid laten zien wat er 
allemaal op internet te vinden en te doen is, wordt wel duidelijk het meest door een 
van de kinderen gedaan. Het is denkbaar dat het hierbij gaat om mogelijkheden van 
internet die de tieners al verkend hebben of sites waar de ouders minder snel komen, 
zoals de specifi ek op jongeren gerichte websites. In dat geval kunnen tieners hun 
ouders een kijkje geven in ‘jongerenland’ in de virtuele wereld.
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Tabel 4.4
Wie doet welke activiteit in het gezin het meest volgens de ouders van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

vader moeder
een van de 
kinderen niemand

de computer onderhouden (schijfopruiming, 
beveiliging bijhouden enz.) 54 11 26 9

problemen verhelpen met de hardware zoals de 
modem, printer, geluidskaart enz. 51 7 28 14

een ander gezinslid uitleggen hoe je iets moet 
installeren 39 6 45 10

een ander gezinslid helpen met het omgaan met 
programma’s bv. Windows, Word, e-mail enz. 33 10 44 13

iets op internet opzoeken voor een ander 
gezinslid 25 21 40 14

een ander gezinslid laten zien wat je allemaal 
op internet kunt vinden en/of doen 20 10 42 28

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

4.4 Samenvatting

– De meeste jongeren en ouders vinden van zichzelf dat ze ‘goed’ met de computer 
om kunnen gaan. Vaders en jongens schatten zichzelf vaker ‘heel erg goed’ in dan 
moeders en dochters. Moeders beoordelen zichzelf het minst goed, ongeveer de 
helft zegt ‘helemaal niet’ tot ‘een beetje’ met de computer om te kunnen gaan.

– Ouders schatten de jongeren over het algemeen beter in dan de jongeren zichzelf 
inschatten. Ook schatten de meeste ouders het kind beter in dan zichzelf. Vooral 
de moeders vinden dat hun kind ‘heel erg goed’ met de computer omgaat.

– Alle instrumentele computervaardigheden van tieners zijn toegenomen in verge-
lijking met 2001.

– Jongeren zijn vaardiger op de computer dan hun ouders in de relatief makkelijke 
handelingen in veelgebruikte programma’s.

– Vaders zijn vaardiger dan hun kinderen in de moeilijker vaardigheden, ook als 
alleen met de zonen vergeleken wordt. Moeders zijn het minst goed met de mak-
kelijker en vooral met de moeilijker computeraangelegenheden.

– 45% van de jongeren zegt de betrouwbaarheid van informatie na te gaan.
– Grofweg een derde tot de helft van de ouders heeft msn Messenger-vaardigheden 

onder de knie.
– In de meerderheid van de gezinnen helpen gezinsleden elkaar en leggen ze elkaar 

het installeren van en het omgaan met programma’s uit.
– Vaders doen thuis het meest aan computeronderhoud en het verhelpen van com-

puterproblemen. Van alle gezinsleden laten kinderen het meest de mogelijkheden 
van internet aan een ander gezinslid zien.
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Noten

1 Zie weblog www.geenstijl.nl van 30 maart 2006, ‘Den Haag gaat hip doen’; (www.
geenstijl.nl/mt/archieven/012971.html), geraadpleegd op 15 december 2006.

2 Zie weblog www.vkmag.nl van 27 maart 2006, ‘Zinloos geweldig’; (www.vkmag.
com/magazine/zinloos_geweldig1/), geraadpleegd op 15 december 2006.

3 Dit is op het oog al zichtbaar door de verdeling van percentages, maar ook factorana-
lyse wijst uit dat het twee verschillende factoren zijn.

4 Zie: www.malmberg.nl/nieuws/20060418zoekgedrag.htm, geraadpleegd op
15 december 2006.

5 Zie: http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/5093286.stm, geraadpleegd op 15 december 
2006.

6 Zie forumonderwerp ‘Ouders en msn…’ op www.sugababes.nl (www.sugababes.
nl/showtopic/36021/3), laatst geraadpleegd op 15 december 2006. In deze en in andere 
uitspraken van tieners in dit rapport hebben we ‘schrijffouten’ en ‘msn/sms-taal’ 
opzettelijk laten staan, omdat ze een goed beeld van het online taalgebruik van 
t ieners geven.
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Op de website www.kindertent.nl kunnen jongeren reageren op nieuwsberichten. Hieronder 

staan de reacties van jongeren op het volgende nieuwsbericht: Ouders op internetles! 

Ouders die niet kunnen MSN’en of SMS’en: daar zijn er genoeg van, zegt de baas van 

stichting Kinderconsument. De Kinderconsument gaat daarom chat- en SMS-les voor 

volwassenen organiseren.

Hahaha daar kan ik mijn moeder wel voor opgeven die weet niet eens hoe ze SMS of MSN moet 

uitspreken en ze kent het verschil niet hahah  (Meisje, 15 jaar)

O, wat handig! Maar bij mijn ouders is’t niet nodig. Mijn ouders kennen dat verschil wel en 

hebben allebei MSN en SMS. SMS’sen doen ze nog wel eens, maar MSN’nen nooit! (anoniem)

Ik leer mijn mama voor het moment om te computeren en er boekt vooruitgang! Mijn papa kon 

het al. (Meisje, 12 jaar)

Tja ik verbaas me ook altijd over m’n vader die werkt wel achter computer op z’n werk maar 

thuis weet hij nauwelijks hoe de computers werken en stelt ie rare vragen  (Jongen, 17 jaar)

Mijn vader weet HEEL VEEL van Computers hij lost altijd alles op hij maakt de computer leeg EN 

WEET EGT ALLES ik weet ook best veel van mijn ouders en meester.... mijn broertje weer niet… 

(Jongen, 13 jaar)

Mijn moeder weet helaas snif, snif dat je je internet geschiedenis kan lezen egt *** 

 (Jongen, 13 jaar)

Ik vin het een super idee. want mijn moeder vraagt ook altijd wat ik aan het doen ben. en ik 

mag ook helemaal niet veel omdat we anders virussen krijgen maar dat is niet zow! (Meisje, 

11 jaar)

LOL !! Mijn Ouders doen er ook aan mee! toen ik het hoorde moest ik egt fucking hard lagge

 (Meisje,13 jaar)

Leer kinderen dan eerst maar eens fatsoenlijk nederlands zegt mijn moeder  (Meisje, 

13 jaar)

Nou mijn moeder moet daar zo ook op telkens als zij op de computer zit loopt de computer 

vast.  (Meisje, 13)

Ik vind het heel goed nou het is belangerijk dat de ouders weten wat hun kinderen mee bezig 

zijn stel je voor dat ze gekitnep worden via chatten enzo en het is best belangerijk (Meisje, 

11 jaar)

Het web met het leven verweven: ict & vaardigheid



80

Hey hey, dat is wel een goed idee want me pa bakt er niks van ik moet alles voor hem doen..

 daar heb ik echt geen zin meer in  maar me pa hoef niet alles te weten wat ik 

uitspook  (Meisje, 12 jaar)

Nou das niej waar mijn vader en moeder die weten het verschil wel want die MSNen oowk en 

SMSen maare...soms snappen ze niet wat ik schrijf op MSN dat klop dat vindt ik wel lollig 

 (Meisje, 13 jaar)

Je ouders op computer les? Ik zou meegaan kan je ze uitlachen  (Jongen, 14 jaar)

Stom  mijn ouders wete nie eens wa chatten is zo een beetje en toch mag ik nie chatten

 laat die lessen dus maa zitten anders zitte je ouders de hele tijd op je nek man 

 (Meisje, 12 jaar)

Best Cool!!!  Mr Mijn Ouders Kunnen Dat Al!!!  (Jongen, 12 jaar)

Agh me vader intresseert het niej... en helaas weet me moeder al hoe MSN werkt en dat 

is niej leuk!  ze zit altijd op me MSN als ik der niej ben en zit ze met iedereen te praten 

(Meisje, 15 jaar)

Mn moeder heeft een maand terug SMSen geleerd en MSNt met mn tante! hahaha, ze 

doet zo’n 10 minuten om mijn SMStaal te begrijpen en en nog langer om ze te versturen! 

(Meisje, 14 jaar)

Het web met het leven verweven: ict & vaardigheid
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5 We bellen, mailen, sms’en en msn’en:
ict & communicatie

5.1 Diverse media, verschillende contacten

Het aantal manieren waarop jongeren contact met elkaar kunnen leggen, is met de 
komst van nieuwe technologieën toegenomen. In 1990 bijvoorbeeld kon een jon-
gere kiezen om een vriend te bellen met de vaste telefoon of om via de post een brief 
of kaartje sturen. Daarnaast zagen jongeren elkaar natuurlijk in het echt. Buiten 
schooltijd maakten ze afspraken om elkaar ergens te ontmoeten of ze haalden elkaar 
thuis op. Een vaste hangplek in het dorp of de stad maakte het ook makkelijk om 
iemand te treffen. Na de komst van de mobiele telefoon kwamen er twee belangrijke 
communicatiemogelijkheden bij: mobiel bellen en sms’en. Doordat mobiel bellen 
en sms’en niet locatiegebonden zijn, werd het een stuk makkelijker om ergens af te 
spreken. In dezelfde periode dat de mobiele telefoon gemeengoed werd, kwam inter-
net op. Daarmee werd ook e-mail een manier om contacten te onderhouden. Later 
volgde op internet de mogelijkheid tot chatten. Chatten kan anoniem en groepsge-
wijs in een chatroom, maar tieners chatten vooral via instant messaging (im)-program-
ma’s. In zulke programma’s hebben ze alleen contact met degenen die ze toegevoegd 
hebben aan hun persoonlijke contactlijst. In Nederland is het meest gebruikte im-
programma de msn Messenger.

Elkaar in het echt zien vinden tieners nog steeds de belangrijkste manier om contact 
te onderhouden (fi guur 5.1). Geen enkel communicatiemiddel overtreft het daad-
werkelijk fysiek bij elkaar zijn (vgl. Lenhart et al. 2005). msn is daarna het meest 
van belang: meer dan de helft van de jongeren vindt dit communicatiemiddel heel 
belangrijk voor het onderhouden van contacten met vrienden. Tieners vinden msn 
zelfs belangrijker dan elkaar spreken via de telefoon. Dat is vrij opmerkelijk, want de 
telefoon lijkt een persoonlijker medium doordat je elkaar kunt horen. Amerikaanse 
jongeren rapporteren ook dat telefoneren meer een gevoel van psychologische nabij-
heid geeft dan communicatie via instant messaging (Boneva et al. 2006). Volgens de 
theorie van mediarijkheid heeft dat te maken met de sociale signalen die overge-
bracht worden (Daft en Lengel 1984). Een medium is rijker naarmate er meer sociale 
signalen aan te pas komen. Kenmerken als elkaar zien, elkaar horen en interactiviteit 
bepalen de hiërarchie: face-to-face is rijker dan de telefoon, de telefoon is rijker dan 
im, im is rijker dan e-mail.

Cummings et al. (2002) deden de soortgelijke bevinding dat contacten die online 
gemaakt waren of onderhouden werden, werden beleefd als zijnde van lagere kwa-
liteit. E-mail was minder effectief dan de telefoon of face-to-face contact om sociale 
contacten mee te ontwikkelen en te onderhouden. Maar toch zijn im-programma’s 
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zoals msn Messenger razend populair onder tieners. In recenter onderzoek geven 
Cummings et al. (2006) als verklaring dat bij jongeren niet zozeer de kwaliteit, 
als wel de kwantiteit van de communicatie een sociale relatie in stand houdt. Een 
tweede reden voor het grote gebruik van im door jongeren is volgens de onderzoe-
kers een economische: online communicatie is goedkoper dan telefoneren. Online 
contact wordt niet duurder wanneer de communicatie over de landsgrens gaat, bij de 
telefoon is dat wel het geval. im en e-mail blijken daarmee bij uitstek nuttig voor tie-
ners, en economische overwegingen zijn daarbij doorslaggevender dan aspecten van 
mediarijkheid. Grinter en Palen (2002) noemen naast het fi nanciële aspect nog meer 
voordelen van im ten opzichte van de telefoon: jongeren zijn groepsgewijs online. 
Daardoor zijn er meerdere gesprekken tegelijk mogelijk, wat bij de telefoon niet kan. 
Bovendien biedt im meer privacy, doordat alleen de toetsaanslagen hoorbaar zijn 
waardoor huisgenoten niet mee kunnen luisteren.

msn is een applicatie in real time. Dit houdt in dat de berichten meteen bij de 
gesprekspartner verschijnen na het intikken. De ontvanger kan direct reageren, 
waardoor als het ware een geschreven gesprek ontstaat. Bij sms en e-mail gaat er 
enige of langere tijd overheen voor er een bericht terugkomt. E-mail is dan ook 
minder belangrijk voor tieners dan msn (fi guur 5.1). Onder de bevolking is e-mail 
lang het dominante online communicatiemiddel geweest, maar dit begint langzaam 
af te nemen doordat jongeren een voorkeur voor im aan de dag leggen. Tieners zien 
e-mail eerder als middel om met ‘oudere mensen’ te communiceren (Lenhart et al. 
2005; Schiano et al. 2002). Ook vinden jongeren e-mail een communicatiemiddel 
voor wat formelere doeleinden (Grinter en Palen 2002).

Bellen met de vaste telefoon vinden tieners belangrijker dan e-mail. Jongeren 
vinden de vaste telefoon zelfs iets belangrijker dan de mobiele telefoon. Dat kan te 
maken hebben met het kostenplaatje: als jongeren thuis wonen zullen ze misschien 
eerder de vaste telefoon gebruiken als ze de belkosten van hun mobiele telefoon zelf 
moeten betalen. De aan de mobiele telefoon gerelateerde sms-functie is daarentegen 
wel populairder dan de vaste telefoonlijn.

Chatten vinden tieners het minst belangrijk. In andere onderzoeken geven jon-
geren aan dat chatrooms plaatsen zijn waar velen zich als een ander voordoen. Het 
is er vooral voor jongere tieners gevaarlijk en de kwaliteit van de gesprekken is erg 
laag (Lenhart et al. 2001; Grinter en Palen 2002). Dat een brief sturen niet belangrijk 
is voor tieners is niet verwonderlijk, aangezien e-mail en msn sneller en goedkoper 
zijn.

We bellen, mailen, sms’en en msn’en: ict & communicatie
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Figuur 5.1
Belang van verschillende media voor het onderhouden van contact met vrienden, leerlingen in 
het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Als jongeren niet fysiek bij elkaar zijn, hebben ze communicatiemiddelen nodig 
om contact met elkaar te onderhouden. msn bleek daarbij voor tieners het belang-
rijkste middel (fi guur 5.1). Welk medium jongeren het meest gebruiken, ligt echter 
ook aan de inhoud van het contact. Om een kort gesprek te voeren met iemand die 
ze vaak zien, gebruiken jongeren veel vaker msn dan de telefoon, sms of e-mail 
(fi guur 5.2). Maar als het om een serieus of belangrijk gesprek gaat, gebruiken ze de 
vaste telefoon het meest. Sms en e-mail blijken ook niet geschikt om iets wat serieus 
of belangrijk is te bespreken. Na uitsplitsing naar inhoudelijk contact lijkt de sociale 
rijkheid van het medium dus wel een rol een te spelen. Bij een telefoongesprek horen 
jongeren elkaars stem en de emoties daarin. Dat is volgens de eerdergenoemde 
mediarijkheidtheorie belangrijk voor het verminderen van mogelijke onzekerheden 
of een dubbelzinnigheid in een boodschap. Door de intonatie van de stem is de kans 
kleiner dat een boodschap verkeerd begrepen wordt dan wanneer hij ingetikt wordt 
via e-mail, sms of msn, waar deze extra feedback afwezig is. Dit is belangrijker bij 
een serieus of privégesprek dan bij een dagelijks kort gesprek of een gesprek om 
een afspraak te maken. Een meisje beschrijft op een forum haar ervaring met deze 
beperking van msn:

‘Heb door MSN is een x hele erge ruzie gekregen met een hele goede vriend van 

me...  omdat, je niet weet hoe die ander het zegt *de toon erbij * weet je niet 

of die persoon het nou als een grapje of als iets anders bedoeld... En het kan 

We bellen, mailen, sms’en en msn’en: ict & communicatie



84

heel verkeerd begrepen worden en dat is echt niet leuk!! Ik ben de volgende dag 

gelijk naar hem toegegaan en hebben we het goed gepraat... ‘
Twee meisjes beamen het probleem en wijzen op hulpmiddelen als de webcam en 
icoontjes die emoties uitdrukken:

‘Je mist de lichaamstaal en de intonatie bij msn... iets wat in een echt gesprek 

heel belangrijk is!  Een cam kan het een beetje wegvangen...’

‘Ja ik heb ook weleens ruzie / irritaties door msn... gelukkig zitten er tegen-

woordig steeds meer emoticons bij die je ook nog eens kunt downen, dus je 

kunt je nu al stukken beter uiten over msn...’1

Toch staat bij serieuze en privégesprekken msn nog op de tweede plaats als meest 
gebruikt medium. Alleen als er iets doorgegeven moet worden aan de ouders 
gebruiken tieners msn maar heel weinig. Dit zal er vooral mee te maken hebben 
dat de meeste ouders geen msn-account hebben. Indien ze er wel een hebben, zijn 
ze waarschijnlijk niet zo frequent en langdurig online als jongeren. Hierdoor is het 
moeilijker de ouders via deze weg te bereiken. De mobiele telefoon of vaste telefoon 
zijn in dat geval het meest geschikt.

Figuur 5.2
Meest gebruikte medium per contactdoel, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Als tieners contact met hun ouders willen opnemen, gebruiken ze de mobiele tele-
foon het meest (fi guur 5.2). Maar in hoeverre maken ouders zelf gebruik van relatief 
nieuwe communicatiemiddelen als zij contact op willen nemen met hun kind? We 
hebben van de ouders degene genomen die het meest frequent het medium gebruikt 
voor het contact met het kind (fi guur 5.3). Zoals jongeren msn maar weinig gebrui-
ken om iets aan hun ouders door te geven, zijn er maar weinig ouders die msn regel-
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matig gebruiken om te communiceren met hun kind. Hetzelfde geldt voor e-mail, 
al is het aantal ouders dat zelden of nooit een e-mail stuurt naar het kind wel lager 
dan de ouders die zelden of nooit msn’en met hun kind. Sms is al iets gebruikelijker 
als communicatiemiddel voor ouders: in een kwart van de gezinnen sms’t een ouder 
wekelijks of vaker met het kind. Bellen doen de ouders het meest: iets meer dan de 
helft van de ouders belt het kind wekelijks of vaker op zijn of haar mobiele telefoon.

Figuur 5.3
Frequentie van het gebruik van een medium om het kind te bereiken door de ouder in het gezin 
die dit het meest doet, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Gemiddeld genomen is msn het meest gebruikte communicatiemiddel bij jongeren. 
Het duidt op het belang van dit medium voor tieners en de integratie ervan in hun 
leven. Maar niet elke tiener maakt gebruik van msn: 5% van de jongeren heeft geen 
msn-account en er zijn tieners die er steeds minder gebruik van maken, zoals een 
meisje schrijft:

‘Ik zit niet vaak achter de computer omdat ik liever buiten ben of ik ga wat 
leuks doen met vrienden. dat is ook veel gezelliger dan met z’n allen achter een 
scherm msn’en.’2

Tieners accepteren dit van elkaar; 89% is het oneens met de stelling dat jongeren 
die niet msn’en er niet meer bijhoren (niet in tabel). 40% van de tieners is het hier 
zelfs sterk mee oneens. Opvallend is dat van hun ouders 26% het wel eens is met de 
stelling. Het is mogelijk dat zij dit idee gekregen hebben door berichtgeving in de 
media, waarin voorbeelden als excessief gebruik of verslaving aan msn veelal uitge-
licht worden. Deze ouders overschatten het belang van msn voor hun kinderen. De 
tieners zelf relativeren aldus de noodzaak van het gebruik van msn om niet in een 
sociaal isolement te komen.

Tieners die niet of nauwelijks online zijn, zijn toch eerder uitzondering dan regel. 
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Het merendeel van de tieners verkiest msn als communicatiemiddel boven andere 
middelen. De sterke oriëntatie van jongeren op msn Messenger is een aanleiding 
om in de volgende paragraaf dit medium nader te bekijken en te achterhalen wat dit 
medium zo aantrekkelijk maakt voor tieners.

5.2 msn Messenger

msn Messenger van Microsoft is een programma waarmee je kunt chatten met 
mensen in je persoonlijke contactlijst. Op het scherm kun je zien of contactpersonen 
offl ine of online zijn (zie afbeelding 5.1). De online personen met een klokje over 
hun fotootje, hebben de status ‘afwezig’. Zij zijn waarschijnlijk niet bij de computer 
in de buurt of zijn ergens mee bezig. Zo kan iemand ook de status ‘bezet’ hebben, 
dan verschijnt er een afbeelding van een eenrichtingsverkeersbord bij de naam. 
Dergelijke statussen en bijgevoegde afwezigheidberichtjes zoals ‘ben aan het eten’ 
of ‘even naar de winkel’ dragen bij aan het gevoel van groepsparticipatie, doordat 
iedereen van elkaar weet waar de ander is of wat iemand aan het doen is (Boneva et 
al. 2006).

Jongeren kunnen elkaar op msn ook blokkeren, er komt dan een verbodstekentje 
bij de naam te staan. Ook komt de tekst ‘geblokkeerd’ achter de naam te staan (zie 
de zesde contactpersoon in de online contacten). De geblokkeerde persoon kan niet 
zien dat de ander online is en kan daardoor ook geen berichten sturen. Dat kan soms 
tot ruzies leiden als een tiener er via via achter komt dat de ander online was en daar-
uit kan afl eiden dat hij of zij geblokkeerd is.

Een andere optie is dat iemand de contactpersonen laat zien naar welke muziek 
hij of zij luistert. Er komt dan een koptelefoontje achter de naam, met de titel van het 
nummer (zie de zevende contactpersoon in de online contacten). De meeste jongeren 
verwerken in hun naam wat hen op dat moment bezighoudt of wat ze aan het doen 
zijn, al dan niet geïllustreerd met emoticons (zie afbeelding 5.1). Ook worden er veel 
afkortingen gebruikt (ff = even, brb = be right back, hvj = hou van je, ntb = niet te 
breken (ofwel niemand komt tussen ons in), wjnmk = wil je nooit meer kwijt). Het 
willekeurige gebruik van hoofdletters wordt ook wel ‘breezertaal’ genoemd. Som-
mige chatboxen en fora verbieden deze schrijftaal. Bovendien hebben in 2006 vier 
scholen in Groningen hun leerlingen verboden de sms- en msn-taal te gebruiken in 
school. Echter, lang niet alle tieners gebruiken deze schrijftaal en soms storen ze 
zich eraan, zoals een jongen (15 jaar) schrijft:

‘Breezers zijn van die oh zo irritante meiden die altijd voor elk woord een 
emoticon hebben en praten als een analfabeet: ‘hOii!’ ‘hOessie dahn’ en ‘icck’ 
in plaats van ik.’3

Iemand kan een chatgesprek beginnen met een online contactpersoon door te 
dubbelklikken op de naam. Hierdoor opent er een gespreksvenster. Door meerdere 
namen aan te klikken, kunnen simultaan verschillende gesprekken gevoerd worden. 
Daarnaast kunnen andere mensen uitgenodigd worden in een openstaande con-
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versatie, waardoor er meerdere personen in hetzelfde gespreksvenster typen en er 
groepsgesprekken gevoerd kunnen worden. Er is in het gespreksvenster doorgaans 
ook een foto van de ander te zien. Andere mogelijkheden zijn kijken via de webcam 
en/of via audio met elkaar praten. Het typen naar elkaar blijft echter de meest 
gebruikte functie van het programma.

Afbeelding 5.1
Een MSN Messenger contactpersonenlijst
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Frequentie van msn-gebruik
Bijna alle tieners gebruiken msn vaak en lang (tabel 5.1). De meeste jongeren bren-
gen een aanzienlijk aantal uren chattend door per week. Meisjes gebruiken msn iets 
vaker dan jongens en wanneer ze msn gebruiken, doen ze dat ook wat langer dan 
jongens. Een mogelijk gevolg van het feit dat jongeren massaal online zijn, is dat ze 
een groepsdruk voelen om online te blijven (Grinter en Palen 2002). De wens zich 
te conformeren aan hun vrienden en het vergroten van mogelijkheden om te ‘soci-
alizen’ met vrienden kan leiden tot frequent en langdurig im-gebruik. Als vrienden 
online zijn willen ze niet de kans lopen iets te missen of niet bij de groep betrokken 
te zijn. Uit andere studies naar het gebruik van msn Messenger en compulsief inter-
netgebruik kwam naar voren dat meisjes wat gevoeliger zijn dan jongens voor de 
‘verslavende’ gevolgen van online communicatie, met name Messenger-gebruik (Van 
den Eijnden en Vermulst 2006).

De verschillen in opleidingsniveau bij de frequentie van msn-gebruik zijn groter 
dan de verschillen in geslacht. Vooral vmbo’ers onderscheiden zich door vaker 
en langer dan havo- en vwo-leerlingen te kletsen op msn. Een groot deel van de 
vmbo’ers spendeert er meer dan twee uur per keer aan; vwo’ers houden de gesprek-
ken doorgaans een stuk korter.

Tabel 5.1
Frequentie van gebruik van MSN Messenger, leerlingen in het voorgezet onderwijs, naar 
achtergrondkenmerken en de frequentie van het gebruik volgens hun ouders, 2005
(in procenten)

totaal 
tieners

volgens 
ouders jongens meisjes vmbo havo vwo

dagelijks meerdere keren 47 37 46 48 53 45 43

dagelijks 22 32 20 23 19 24 23

wekelijks of vaker 20 21 21 20 16 20 25

ongeveer maandelijks 6 4 5 6 6 6 5

nooit 5 5 7 3 6 5 4

meer dan twee uur 26 11 26 27 37 23 19

een à twee uur 36 34 33 38 31 40 35

tussen een half uur en 
een uur 28 40 27 29 24 27 32

minder dan een half uur 10 14 14 6 8 10 13

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Een koppeling van de antwoorden van de ouders aan die van de kinderen (zoals 
in tabel 3.2 en tabel 3.4), is met de gegevens uit tabel 5.1 moeilijk, omdat er vele 
antwoordcombinaties mogelijk zijn. De antwoorden van de ouders en de tieners 
ontlopen elkaar echter niet heel erg en tabel 5.1 geeft een goed overzicht van de 
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verhouding tussen de antwoorden. Er is niet veel verschil tussen hoe vaak jongeren 
volgens de ouders gebruikmaken van msn en wat de jongeren zelf aangeven. Twee 
derde van de ouders geeft aan dat het kind volgens hen dagelijks op msn ingelogd 
is, hetgeen ook het kind zelf aangeeft. Het enige verschil is het aantal keren per dag; 
veel jongeren zeggen meerdere keren per dag te msn’en, de ouders geven wat vaker 
aan dat hun kind volgens hen één keer per dag msn gebruikt. Wel is er een vrij groot 
verschil tussen de antwoorden van de ouders en de jongeren over de lengte van de 
msn-sessies. Meer dan een kwart van de jongeren zegt msn gemiddeld meer dan 
twee uur per keer te gebruiken, terwijl slechts een op de negen ouders aangeeft dat 
dit volgens hen het geval is.

Beste vrienden en groepsgevoel
Het is duidelijk dat msn voor veel tieners belangrijk is en dat ze het vaak en lang 
gebruiken. De volgende vraag die zich aandient, is welke eigenschappen van msn 
jongeren zo aantrekken. In paragraaf 5.1 werd al aangehaald dat contact via msn 
geen geld kost, zoals wel het geval is bij de mobiele telefoon. Ook het privacyaspect 
van msn is een voordeel. Maar wat trekt buiten deze bijkomende voordelen jongeren 
in essentie zo aan in dit programma?

De puberteit is een periode van onder andere sociale verandering. Tieners gaan 
meer dan voorheen met leeftijdsgenoten om en minder met hun familie (Finkenauer 
et al. 2002). De periode wordt gekenmerkt door een sterke behoefte aan vele vriend-
schappen en de wens om tot een groep behoren. Een-op-eencontacten verschaffen 
de jongeren informatie waarmee ze zichzelf met anderen kunnen vergelijken. Dit is 
belangrijk voor de vorming van de eigen identiteit. Vrienden brengen veel tijd samen 
door, spreken over problemen en ontvangen emotionele steun van elkaar. Het gevoel 
tot een groep te behoren is belangrijk voor de vorming van de sociale identiteit van 
de jongere. Het bij een groep horen, die meestal uit leeftijdsgenoten bestaat, is daar-
bij doel op zich. Instant messaging is uitermate geschikt voor de vervulling van beide 
behoeftes (Boneva et al. 2006). De fundamentele behoefte om te praten en te delen 
kan via msn door een-op-eengesprekken met goede vrienden te voeren. Tegelijker-
tijd creëren tieners een gevoel van verbondenheid met een groep, doordat er vele 
vrienden gelijktijdig online zijn. Ze zijn als het ware op een digitale hangplek met 
een groep waar ze zelf onderdeel van zijn. Terwijl de jongere thuis is en eigen dingen 
kan doen, is de vriendengroep toch virtueel aanwezig, waardoor de tiener niet het 
gevoel heeft alleen te zijn.

De populariteit van msn kan dus deels verklaard worden door het verlangen naar 
veel sociale interactie in de tienertijd. Deze behoefte aan intensieve communicatie 
neemt af met de leeftijd. Dit komt doordat de identiteit stabieler wordt en jongeren 
minder de behoefte hebben om zich te spiegelen aan leeftijdsgenoten. De vermin-
dering van intensief contact bij het ouder worden loopt ongeveer parallel met de 
vermindering van intensief im-gebruik. Het waardevolle van im is voor de interactie 
zoekende tieners dan ook het veelvoud aan contacten. Tieners willen zoveel moge-
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lijk vrienden hebben. Jongere tieners hebben dan ook meer contactpersonen in hun 
lijst dan oudere tieners (Boneva et al. 2006). Ook Schiano et al. (2002) ondervonden 
in Amerikaans onderzoek dat jongeren vele contactpersonen in hun contactlijst 
hadden.

De meeste tieners hebben, overeenkomstig deze bevindingen, wel meer dan 
honderd personen in hun contactlijst (fi guur 5.4). Er zijn maar weinig jongeren met 
minder dan 25 contacten in hun lijst. Leeftijd staat niet uitgesplitst in de fi guur, 
maar van de 13-18-jarigen hebben de 15-jarigen de langste lijsten met contactperso-
nen, daarna neemt het aantal contactpersonen af met de leeftijd. Vmbo’ers hebben 
het vaakst lijsten met 200 of meer contactpersonen. De vwo’ers hebben daarentegen 
het minst vaak een lijst met meer dan 200 contacten erin. Tussen meisjes en jongens 
is er geen verschil in het bezit van de langste lijsten, maar meisjes hebben gemiddeld 
wel iets meer contactpersonen in hun lijst dan jongens.

Figuur 5.4
Aantal personen in contactlijst van MSN Messenger, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Het gemiddelde aantal contactpersonen van tieners in hun msn-lijst is bijna duize-
lingwekkend. De vraag rijst waar ze de tijd vandaan halen om met al die mensen te 
spreken. Een tweede conclusie van Schiano was echter dat hoewel de jongeren enorm 
veel contactpersonen in hun lijst hadden, ze er maar met weinig regelmatig contact 
hadden. Lenhart et al. (2005) kwamen in ander Amerikaans onderzoek tot dezelfde 
bevinding. Ook dit komt overeen met de bevindingen in Nederland (fi guur 5.5). De 
grootste groep tieners heeft regelmatig contact met vijf tot negen contactpersonen. 
70% van de jongeren heeft minder dan twintig contactpersonen met wie hij of zij 
regelmatig contact heeft. Dat is een heel verschil met het aantal contactpersonen 
waaruit de lijst bestaat. Een op de vijf tieners zegt met meer dan dertig personen 
regelmatig te msn’en. De categorie ‘30 of meer’ is erg gedifferentieerd, de vmbo’ers 
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springen er zichtbaar uit. Ook jongens zeggen vaker dan meisjes met meer dan 
dertig personen uit hun lijst regelmatig contact te hebben.

Figuur 5.5
Aantal personen in contactlijst waar regelmatig mee gechat wordt via MSN Messenger, leerlingen 
in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Wie zijn de contactpersonen? Een gegeven dat niet in een tabel staat maar wel 
relevant is in dit verband, is het aantal jongeren dat contacten van vrienden aan hun 
lijst heeft toegevoegd. Meer dan twee derde van de tieners heeft contactpersonen in 
hun msn-lijst van wie ze niet rechtstreeks het adres hebben gekregen, maar die ze 
van vrienden hebben overgenomen. Het overgrote deel van deze jongeren kende de 
meesten van hen echter al. Een op de vijf jongeren heeft contactpersonen die ze niet 
in het echt kenden overgenomen van vrienden.

Boneva et al. (2006) constateerden in hun onderzoek dat als iemand personen 
in zijn contactlijst heeft staan die hij niet in het echt kent, het merendeel van hen 
bestaat uit contactpersonen verkregen via vrienden. Evenzo wijzen andere onderzoe-
ken uit dat jongeren doorgaans niet zoveel mensen in hun lijst hebben die ze niet in 
het echt kennen. Het overgrote deel van de contactpersonen in de lijst zijn jongeren 
die ze offl ine hebben leren kennen; vaak wonen die in de buurt en meestal zijn het 
schoolgenoten (Gross et al. 2002; Boneva et al. 2006; Valkenburg en Peter te ver-
schijnen). In paragraaf 5.4 wordt nader ingegaan op de verhouding tussen online en 
offl ine contacten.

Bijkletsen, plannen maken en huiswerk bespreken
Tieners geven als redenen voor hun msn-gebruik om op deze digitale hangplek 
onder vrienden te zijn en om verveling te verdrijven (Gross 2004; Schiano et al. 2002). 
Maar wat doen ze dan zoal op msn? Grinter en Palen (2002) onderscheiden drie 
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primaire activiteiten die de im-communicatie van tieners karakteriseren: kletspraat, 
plannen maken en samen schoolwerk doen. De kletspraat is volgens hen waar im 
primair voor gebruikt wordt. Het gaat daarbij om onderwerpen die jongeren ook 
bespreken als ze bij elkaar zijn: refl ecties op dagelijkse gebeurtenissen en anderen 
bespreken: wie welke kleding droeg, wie wat gezegd heeft en wie met wie omgaat. 
‘Ik zie je op msn’ zeggen tieners tegen elkaar als ze van school weggaan. Thuis 
loggen ze weer in, zetten het gesprek voort en houden zo de continuïteit van de dage-
lijkse gebeurtenissen en de gesprekken daarover vast.

Dat jongeren msn voor kletspraat gebruiken is niet apart in dit onderzoek 
gevraagd, omdat dit de primaire functie is zoals Grinter en Palen (2002) stellen en dit 
voor de hand ligt. Bijna alle jongeren in dit onderzoek gebruiken verder overeenkom-
stig de bevindingen van Grinter en Palen msn voornamelijk om plannen te maken 
en om het over schoolwerk te hebben (tabel 5.2). Plannen maken via msn doen bijna 
alle jongeren evenveel, maar msn gebruiken om over schoolwerk te praten doen 
meisjes vaker dan jongens. Ook houden de havo- en vwo-leerlingen zich daar een 
stuk meer mee bezig dan de vmbo’ers. msn gebruiken om iemand te pesten zeggen 
maar heel weinig jongeren te doen. Daarbij onderscheiden jongens en vmbo’ers zich 
wel duidelijk als degenen die dat het meest doen.

Een voordeel van im is dat je contact kunt houden met mensen die niet in de buurt 
wonen, zoals vrienden van vorige scholen. Meer dan negen van de tien jongeren 
gebruiken msn hier dan ook voor. Het vergroot de sociale netwerken van jongeren, 
doordat ze contact met vrienden behouden die ze anders kwijt waren geraakt. Meis-
jes doen dit iets vaker dan jongens.

Meer dan de helft van de tieners gebruikt msn wel eens om iemand mee uit 
te vragen. Het kan daarbij gaan om vrienden meevragen, maar de vraagstelling 
impliceert ook het uitvragen van iemand voor een ‘date’. Jongens en vmbo’ers vragen 
iemand vaker mee uit via msn dan meisjes en havo- en vwo-leerlingen. Maar als er 
na een date verkering volgt, is de kans een stuk kleiner dat de relatie ook weer via 
msn beëindigd wordt. Slechts weinig jongeren brengen de boodschap dat het uit 
is over via een gesprek op msn. Berichten uit het forumonderwerp ‘Ruzies door 
msn’, eerder beschreven in paragraaf 5.1, ondersteunen deze bevinding. Een meisje 
schrijft op dit forum over de strubbelingen met haar vriendje op msn. Bijna iedereen 
antwoordt dat msn niet geschikt is om relatieproblemen te bespreken. De meeste 
jongeren beargumenteren dat het beter is om zulke contacten face-to-face te doen. 
Het is persoonlijker om bij elkaar te zijn, ook omdat je via msn de ander niet kunt 
zien. Sommigen raden aan in ieder geval een webcam te gebruiken.

Het gebruik van een webcam geeft het msn’en een extra persoonlijke dimensie. 
Jongeren kunnen dankzij de webcam elkaars gezichtsuitdrukking zien. Het voegt 
sociale signalen toe doordat de reacties van de ander op het gesprek zichtbaar zijn, 
hetgeen eveneens de kans op misverstanden verkleint. Ook kunnen ze iets laten zien 
via de webcam of bijvoorbeeld nieuwe kleren showen. Ongeveer de helft van de jon-
geren gebruikt wel eens een webcam tijdens het msn’en. Vooral meisjes gebruiken 
de webcam en ook vmbo’ers zijn oververtegenwoordigd in de groep ‘cammers’.
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Tabel 5.2
Gebruik van MSN Messenger voor diverse activiteiten, leerlingen in het voorgezet onderwijs, naar 
achtergrondkenmerken, 2005 (in procenten)

totaal 
tieners jongens meisjes vmbo havo vwo

plannen maken met vrienden 96 96 96 93 97 97

contact houden met vrienden die 
niet in de buurt wonen of naar 
dezelfde school gaan 92 89 95 90 94 93

over huiswerk, proefwerken of ander 
schoolwerk praten 88 85 91 75 93 96

iemand vragen om met je uit te gaan 58 61 55 61 57 54

iets schrijven aan iemand wat je in 
het echt niet in zijn of haar gezicht 
zou durven zeggen 42 37 46 38 43 44

iemand voor de gek houden door je 
als iemand anders voor te doen 37 42 33 36 42 32

het uitmaken met iemand 13 12 13 17 11 10

iemand pesten 12 17 8 16 10 10

gebruik webcam bij MSN 56 50 61 63 52 52

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

In tabel 5.3 zijn opnieuw de gegevens van de jongeren opgenomen, om die te kunnen 
vergelijken met gegevens van de ouders. De overeenkomst tussen antwoorden van 
tieners en van hun ouders loopt tamelijk uiteen (tabel 5.3). Bijna alle ouders weten 
dat hun kind msn gebruikt om plannen te maken en contacten in stand te houden. 
Daarentegen geven relatief weinig ouders aan dat hun kind volgens hen msn wel 
eens gebruikt om te pesten. Opvallend is dat bij al het enigszins negatief getinte 
gedrag (pesten, iemand voor de gek houden, schrijven wat je in het echt niet durft 
te zeggen) aanzienlijk minder ouders zeggen dat hun kind dat doet dan de jongeren 
aangeven. Wat betreft huiswerk maken geven juist meer ouders aan dat hun kind 
msn hiervoor gebruikt. Dit was ook het geval in paragraaf 3.2 bij het computerge-
bruik. Daar stelden meer ouders dat volgens hen de computer door het kind gebruikt 
werd om huiswerk te maken dan de jongeren zelf aangaven. Het lijkt er kortom op 
dat ouders wenselijk gedrag van hun kind enigszins overschatten en onwenselijk 
gedrag van hun kind onderschatten. In hoofdstuk 6, over ict en veiligheid, wordt dit 
vermoeden nader onderzocht. Een ander opmerkelijk verschil is dat ruim een op de 
vijf ouders denkt dat hun kind msn gebruikt om iemand mee uit te vragen terwijl het 
kind zegt dat niet te doen. Buiten deze voorbeelden hebben de ouders over het alge-
meen een goed beeld van waar hun kinderen msn wel of juist niet voor gebruiken.
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Tabel 5.3
MSN-gebruik van leerlingen in het voortgezet onderwijs, volgens de tieners en volgens hun 
ouders, 2005 (in procenten)

gekoppelde antwoorden

totaal 
tieners 

totaal 
ouders 

gelijk 
antwoord

ouder ja 
tiener ja

ouder nee 
tiener nee

ouder ja 
tiener nee

ouder nee 
tiener ja

plannen maken met vrienden 96 93 92 91 1 3 5

contact houden met vrienden 
die niet in de buurt wonen of 
naar dezelfde school gaan 92 89 86 85 1 6 8

over huiswerk, proefwerken of 
ander schoolwerk praten 88 93 87 85 2 9 4

iemand vragen om met je uit 
te gaan 58 63 63 42 21 22 16

iets schrijven aan iemand wat 
je in het echt niet in zijn of haar 
gezicht zou durven zeggen 42 20 60 13 47 9 32

iemand voor de gek houden 
door je als iemand anders voor 
te doen 37 9 67 5 62 4 29

het uitmaken met iemand 13 11 83 3 80 9 8

iemand pesten 12 4 87 1 86 3 10

gebruik webcam bij MSN 56 50 82 44 38 11 9

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Samen achter één computer chatten
Het gegeven dat de meerderheid van de jongeren dagelijks vaak meer dan een uur 
achter de computer zit te msn’en, roept een beeld op van tieners die veel en lang in 
hun eentje achter de computer zitten. Dat dit niet zo hoeft te zijn, blijkt uit het aantal 
tieners dat samen met een vriend of vriendin achter één computer chat/msn’t. Vier 
van de vijf jongeren doen dit wel eens, en de helft chat zelfs wekelijks of dagelijks 
samen met een vriend of vriendin (tabel 5.4). Chatten kan in dat geval als dubbelop 
sociaal gezien worden. De tieners zitten samen achter de computer, hebben contact 
met elkaar en bovendien nog met de chatpartner(s). Meer meisjes houden zich met 
samen chatten bezig dan jongens. Overeenkomstig hun veelvuldig gebruik van msn, 
springen de vmbo’ers eruit als groep die dat het meest dagelijks doet.
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Tabel 5.4
Samen chatten of MSN’en achter één computer met een vriend(en) of vriendin(nen) door 
leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

totaal tieners jongens meisjes vmbo havo vwo

nooit 19 25 14 19 19 20

minder dan eens per week 29 27 32 19 33 37

een of enkele keren per week 31 27 34 32 31 28

dagelijks 20 21 20 30 16 16

Bron: SCP (ICTS’05/’06) 

Vaders en moeders op msn
Meisje (12 jaar): ‘ik zie mijn moeder echt nie achter de chat of msn hahaha’

Meisje (17 jaar): ‘mijn moeder msnt zelf oooook  mijn mamma is hip 

‘4

Het is een onderwerp dat nogal eens hilariteit oplevert bij tieners: je ouders op 
msn. De een kan het zich totaal niet voorstellen, bij de ander is het normaal als 
vader of moeder ook online is. Bijna een derde (31%) van de ouders heeft zelf een 
msn-account, moeders wat vaker dan vaders (resp. 34% en 27%). Of een ouder een 
msn-account heeft, hangt samen met het msn-gedrag van het kind. Hoe actiever het 
kind is op msn (in frequentie, maar ook in aantal contactpersonen in de lijst), hoe 
groter de kans dat de ouder ook msn heeft.5 Lenhart et al. (2001) ondervonden dat de 
kans groter is dat volwassenen online gaan indien ze kinderen hebben. Ze spraken 
naar aanleiding hiervan het vermoeden uit dat jongeren een push- en pull-uitwerking 
op hun ouders hebben aangaande internet. Zo zou het ook niet verwonderlijk zijn dat 
als ouders hun kinderen dagelijks met msn bezig zien, zij daardoor zelf ook wel eens 
willen weten en ervaren wat msn is. Een reactie van een dertienjarig meisje laat zien 
hoe haar msn-gedrag ertoe leidt dat haar moeder zelf ook wil leren msn’en:

‘mijn moeder heeft me al een paar x gevraagt of ik nouw een x wil uitleggen 
hoe dan msn’en werkt omdat zij het ook graag wil leren.’6

Aangezien 95% van de tieners gebruikmaakt van msn is het moeilijk voor ouders 
om er niet mee in aanraking te komen. Slechts een paar procent van de ouders heeft 
dan ook nog nooit van msn gehoord (fi guur 5.6). De meeste ouders zeggen wel te 
weten wat msn inhoudt. De vaders geven, parallel aan hun beheersing van de msn-
vaardigheden (zie hoofdstuk 4), iets vaker aan dat ze goed weten wat msn inhoudt 
dan de moeders. Hierbij maakt ook de opleiding van ouders uit: hoe hoger opgeleid 
de ouder is, hoe beter hij of zij weet wat msn inhoudt. Opvallend is dat vooral ouders 
met een middelbare opleiding zelf een msn-account hebben. Leeftijd maakt ook 
een (klein maar signifi cant) verschil: de ouders met msn zijn gemiddeld 45 jaar, de 
ouders zonder msn-account 47 jaar. Ouders met een msn-account zijn tot slot op 
meerdere ict-vlakken actiever, ze hebben sowieso meer computervaardigheden dan 
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ouders zonder msn, maar ze maken ook vaker gebruik van hun mobiele telefoon en 
sturen vaker een sms dan ouders zonder msn.7

Figuur 5.6
Zelfbeoordeling van kennis van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs over MSN, 2005 
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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5.3 Eigen website

im is niet de enige manier waarop jongeren op internet met elkaar socializen. De 
online communicatie in chatboxen en op websites zoals social networking sites moet 
niet onderschat worden. Ook hier communiceren jongeren druk met elkaar en met 
vreemden. Ze kunnen er potentiële nieuwe vrienden vinden (Valkenburg en Peter te 
verschijnen).

In 2001 was 22% van de tieners in het bezit van een eigen website. Tegenwoordig 
zijn daar zoveel verschillende soorten in te onderscheiden dat de noemer ‘website’ 
inmiddels tekortschiet. Iemand kan diverse websites op internet hebben waarvan elk 
een andere functie heeft. Er komen evenzo in hoog tempo nieuwe typen bij en wat 
hot or not is wisselt elkaar ook snel af.

Aanvankelijk bouwde iedereen zelf een website met html of via software. Daar 
zijn vrij veel computervaardigheden voor vereist. Tegenwoordig zijn er vele ‘gepre-
fabriceerde’ websites waar minder computervaardigheden voor nodig zijn. Bij het 
zelf maken van een website bouw je deze van de grond af op en vervolgens komt de 
lay-out aan bod. Het is in principe te vergelijken met het bouwen van een huis, dat 
je daarna gaat inrichten. Bij de geprefabriceerde websites is het huis al gebouwd en 
hoef je het alleen nog maar naar eigen smaak in te richten. Het is de bedoeling dat 
de standaard website met eigen teksten, foto’s, achtergronden en dergelijke wordt 
aangepast.
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Sites die veel gebruikers trekken, bevatten doorgaans een combinatie van meerdere 
functies. De profi elfunctie komt vaak voor: persoonlijke gegevens van de site-eige-
naar, van naam en leeftijd tot hobby’s, muziekkeus en noem maar op. Een andere 
veelgebruikte optie is het plaatsen van foto’s en fi lmpjes. Daarnaast is er de weblog, 
ook wel blog genoemd, waar teksten op geschreven worden, van dagboekvorm tot 
songteksten, gedichten, meningen, opvattingen enzovoort. Een plaats waar mensen 
een berichtje kunnen achterlaten komt ook regelmatig voor. Veel van deze onder-
delen zijn te vergelijken met het ouderwetse vriendenboekje. Vaak omvatte dat in te 
vullen velden als lievelingsdier, lievelingskleur en favoriete eten. Aan het eind was er 
plaats voor een persoonlijke boodschap aan de eigenaar van het boekje en bovenaan 
was er meestal een kadertje om een pasfotootje in te plakken. Deze kenmerken zijn 
te vergelijken met respectievelijk de profi el-, berichten- en fotofuncties op websites. 
In het vriendenboekje verzamelde je zo al je vrienden. Ook bij social networking sites is 
het de bedoeling om vrienden te verzamelen. Vaak zijn het mensen die je in het echt 
al kent, soms ook niet. Je voegt ze toe aan je netwerk en zo kunnen vrienden elkaars 
profi el lezen, foto’s en weblogs bekijken enzovoort. Het is vervolgens gebruikelijk 
om een berichtje bij elkaar achter te laten of specifi eke reacties bij bepaalde foto’s of 
weblogjes te plaatsen. Andere opties op websites zijn het bijhouden van muzieklijs-
ten, advertenties plaatsen, lid worden van een school, vereniging, club, of groep in 
welke hoedanigheid dan ook. Vele sites bundelen veel van de bovengenoemde moge-
lijkheden, maar meestal heeft een site één hoofdfunctie. Zo is de ene website wat 
meer op het profi el gericht, en ligt bij de ander de nadruk op foto’s of juist op blogs. 
In dit onderzoek is gekozen voor een indeling in profi elsites, weblogs, fotoalbums en 
zelf met software gebouwde homepages.

Het online fotoalbum is het populairst van de vier genoemde soorten websites 
(tabel 5.5). Foto’s zijn dan ook snel en gemakkelijk te plaatsen en leuk om te bekij-
ken. Daarnaast is het leuk om te zien hoe vaak eigen foto’s door anderen bekeken 
zijn. Op websites wordt vaak automatisch vermeld hoeveel keer een foto bekeken is. 
Er zijn duidelijk verschillen te herkennen tussen jongens en meisjes bij het hebben 
van een online fotoalbum. Meisjes vormen hier de grootste gebruikersgroep.

Op profi elsites kunnen jongeren zich uitleven in het uitproberen van verschillende 
soorten zelfpresentatie. In de meeste gevallen heeft dit positieve gevolgen voor 
jongeren (Valkenburg 2006). Tieners zitten in de levensfase waarin ze hun identiteit 
vormen. Ze vinden het heel belangrijk hoe ze overkomen en wat anderen van hen 
vinden. Dit is precies waar het om draait bij profi elsites en dat verklaart onder andere 
waarom ze zo populair zijn in deze leeftijdsgroep. Dat het om een behoefte gaat die 
typerend is voor de puberteit is ook terug te zien in de leeftijdsopbouw: 14- tot 16-
jarigen hebben vaker een profi el (38%) dan 17- en 18-jarigen (29%) (niet in tabel).

Er zijn veel overeenkomsten te bespeuren in de profi elen. Foto’s zijn het belang-
rijkst, vaak maken de tieners deze van zichzelf. Stoer overkomen, daar gaat het bij 
de jongens doorgaans om. Ze werpen vaak een nonchalante of juist licht dreigende 
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blik in of subtiel langs de camera. Bij de meisjes is het belangrijker om mooi over te 
komen. Als bijna professionele modellen nemen ze poses aan. Ook zij kijken in of 
langs de camera, maar dan verleidelijk, vaak met een hand in het haar en de lippen 
getuit. Als de foto niet helemaal naar wens is, wordt hij bewerkt. Profi elsites spelen 
handig in op de behoefte van tieners om geaccepteerd te worden, door punten-
systemen in te bouwen waarmee jongeren elkaar kunnen waarderen. Het totale 
puntenaantal geeft de populariteit van de desbetreffende persoon aan. De mogelijke 
psychosociale impact van waarderingen van leeftijdsgenoten moet niet onderschat 
worden. Een specifi ek op digitale profi elen gericht onderzoek liet zien dat jongeren 
met vooral positieve reacties op hun profi el meer zelfvertrouwen hadden dan jonge-
ren met voornamelijk negatieve reacties (Valkenburg 2006).

Bijna de helft van de meisjes heeft een profi elsite (tabel 5.5). Bij de jongens is dat 
ruim een kwart. Van de vier soorten websites laat de profi elsite het grootste verschil 
tussen jongens en meisjes zien.

De zelfgebouwde homepage is de enige website waarbij het aantal jongeren dat er 
vroeger een had groter is dan het aantal jongeren dat er nu een bezit. Een verklaring 
zou kunnen zijn dat jongeren overgestapt zijn naar de zogenoemde geprefabriceerde 
websites, zoals een profi elsite of fotosite, omdat deze veel minder tijd en moeite 
kosten. De zelfgebouwde homepage is ook de enige site die jongens veel vaker 
hebben dan meisjes.

Teksten op weblogs kunnen verschillende ladingen hebben: politiek, persoonlijk, 
creatief en noem maar op. Gerrit Zalm had in 2002 al een eigen weblog onder de 
naam ‘zalmlog’. Hij was daarmee zijn tijd vooruit. Inmiddels houdt de meerderheid 
van de Tweede Kamer een weblog bij. Wim de Bie was er in 2002 ook relatief vroeg 
bij met zijn bieslog. Zalm en De Bie zijn bekende Nederlanders, maar in principe kan 
iedere willekeurige burger zijn of haar alledaagse belevenissen via een weblog tot 
leesvoer maken voor vele medeburgers.

De weblog is bij de ondervraagde jongeren het minst populair van de vier 
genoemde soorten websites (tabel 5.5). Een verklaring kan zijn dat visuele beelden 
zoals foto’s tieners meer aantrekken dan hoofdzakelijk teksten. Bovendien hebben 
tieners misschien nog niet zoveel inhoudelijke boodschappen of overtuigingen uit te 
dragen als wat oudere jongeren en volwassenen. Er zijn nauwelijks verschillen tussen 
jongens en meisjes in het hebben van een weblog (vgl. Lenhart en Fox 2006).

Naast de verschillen tussen jongens en meisjes zijn er ook verschillen in opleidings-
niveau bij het hebben van een website. Vmbo’ers hebben alle vier de soorten websites 
vaker dan havisten en vwo’ers. Dit sluit aan bij de computeractiviteiten die zij het 
meeste verrichten: foto’s bewerken en tekeningen maken. Een bewerkte foto kunnen 
ze namelijk op hun website plaatsen, ongeacht welk type website dat is. ‘Bloggers’, 
dat zijn de schrijvers van de weblogs, zetten meestal ook veel zelfgemaakte content 
zoals foto’s, video’s en andere creaties online (Lenhart en Fox 2006). De vmbo’ers 
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passen in dit plaatje; ze hebben vaker een website en houden zich vaker bezig met het 
creëren van content. In hoofdstuk 4 werd al duidelijk dat vmbo’ers ook vaardiger zijn 
in het maken van een website dan havisten en vwo’ers.

Tabel 5.5
Bezit van verschillende soorten websites, leerlingen in het voortgezet onderwijs, naar 
achtergrondkenmerken, 2005 (in procenten)

totaal tieners jongens meisjes vwo havo vmbo

online fotoalbum zoals 
MSN Space, Flickr

ja 45 38 53 45 40 52

vroeger 10 10 10 8 10 12

nee 44 52 37 47 50 37

profi elsite zoals CU2, 
Sugababes/Superdudes

ja 36 26 46 32 35 42

vroeger 22 22 22 21 25 19

nee 42 52 31 46 40 39

homepage zelf gemaakt 
met software

ja 15 19 10 12 15 18

vroeger 19 24 15 17 18 22

nee 66 57 75 71 67 61

een weblog zoals BNN, 
web-log.nl 

ja 10 11 10 11 7 12

vroeger 8 8 7 6 9 8

nee 82 81 83 83 84 81

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

5.4 Sociale contacten offl ine en online: plaatsvervangend of versterkend?

Sinds de opkomst van internet en de mogelijkheid tot online communicatie die 
daarmee gepaard ging, vragen onderzoekers zich af wat dit betekent voor de sociale 
contacten van mensen. Volgens optimisten heeft het internet een stimulerende rol in 
sociale contacten: internet biedt mogelijkheden tot meer contact en het contact kan 
bovendien worden geïntensiveerd. Pessimisten zien sociale contacten juist geredu-
ceerd worden door internet: online communicatie leidt tot minder offl ine communi-
catie. Beide visies gaan ervan uit dat de opkomst van internet de communicatie van 
mensen beïnvloed heeft (De Haan en Huysmans 2002a).

De eerste onderzoeksresultaten van eind jaren negentig toonden, conform de 
pessimistische zienswijze, onder andere aan dat internetgebruik tot een afname 
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van de communicatie in de familie leidde (Kraut et al. 1998). Vier jaar later kwam 
onderzoeker Robert Kraut echter op deze bevinding terug (Kraut et al. 2002). Uit 
recenter onderzoek bleek juist dat meer communicatie online ook leidde tot een 
hogere frequentie van face-to-face contacten met familie en vrienden. Een verklaring 
voor het verschil in onderzoeksresultaten was dat in de tijd dat de eerste bevindingen 
werden gedaan er nog niet zo’n groot gedeelte van de bevolking online was. Er werd 
van uitgegaan dat internetgebruikers online daardoor vooral contacten opdeden met 
vreemden. Deze nieuwe online contacten zouden ten koste gaan van bestaande soci-
ale contacten met nabije vrienden en familie. Ten tijde van het tweede onderzoek was 
het aantal mensen online verviervoudigd en onderhielden mensen op internet niet 
zozeer contacten met vreemden, als wel met vrienden en familie, die inmiddels ook 
grotendeels online waren. De offl ine en online contacten werkten daardoor eerder 
versterkend dan verdringend.

Om de relatie tussen online en offl ine contacten onder jongeren te onderzoeken, zijn 
over beide soorten contacten gegevens nodig. We maken onderscheid naar het aantal 
contacten en de frequentie van contacten. Bij het aantal online contacten gaat het 
om het aantal contactpersonen in de msn-lijst en het aantal contactpersonen met 
wie daadwerkelijk regelmatig gechat wordt. Bij de online frequentie gaat het om hoe 
vaak iemand msn gebruikt. Bij het aantal offl ine contacten gaat het om het aantal 
vrienden met wie iemand regelmatig contact heeft. Bij de offl ine frequentie gaat het 
om hoe vaak iemand optrekt met zijn vrienden en hoe vaak iemand praat met vrien-
den (over de actualiteit, dagelijkse zaken, maar ook over persoonlijke zaken).

De drie online contactkenmerken (msn-lijst, aantal regelmatige contactperso-
nen, frequentie) hangen in de eerste plaats onderling samen (tabel 5.6). De sterkste 
samenhang is te vinden tussen het totaalaantal contactpersonen in de msn-contact-
personenlijst en het aantal contactpersonen in de lijst met wie daadwerkelijk regel-
matig contact is. Ook gaat het hebben van langere contactpersoonlijsten samen met 
frequenter gebruik van msn (vgl. Lenhart et al. 2005). Naarmate tieners vaker msn 
gebruiken hebben ze ook meer contactpersonen in hun lijst met wie ze regelmatig 
contact hebben. De vrij sterke samenhang tussen deze drie kenmerken is niet erg 
verrassend. Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen offl ine contactkenmerken: 
naarmate jongeren meer vrienden hebben, trekken ze ook frequenter met vrienden 
op en praten ze meer met elkaar.

De drie online contactkenmerken hangen eveneens samen met de drie offl ine 
contactkenmerken. Hoe meer vrienden een jongere ‘in het echt’ heeft, hoe vaker hij 
of zij gebruikmaakt van msn. Bovendien trekken jongeren die vaker msn gebruiken 
vaker in het echt op met hun vrienden. En tieners die vaker msn gebruiken, praten 
in het echt ook vaker met hun vrienden. Het aantal contactpersonen in de lijst en het 
aantal waar regelmatig contact mee is, hangt ook vrij sterk samen met het aantal 
offl ine vrienden. Ook gaan mensen met langere contactlijsten vaker in het echt om 
met hun vrienden.

Een grote sociale activiteit op internet gaat dus over het algemeen samen met veel 
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face-to-face contacten. Sociale activiteit uit zich via verschillende wegen en deze 
bevinding biedt geen ondersteuning voor de pessimistische visie dat online contact 
ten koste van offl ine contact gaat. Aardig om hierbij te vermelden is dat jongeren 
naarmate ze intensiever gebruikmaken van msn, het meer eens zijn met de stelling 
dat jongeren die internet gebruiken voor contacten met hun vrienden een beter soci-
aal leven hebben (niet in tabel).8

Tabel 5.6
Samenhang tussen online en offl ine contactkenmerken van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en opleiding, 2005 (in Pearsons correlatie-
coëffi ciënten)

online offl ine 

aantal 
contactper-
sonen in 
MSN-lijst

aantal contactper-
sonen in MSN-lijst 
waarmee regelma-
tig contact is

aantal vrien-
den waarmee 
regelmatig 
contact is

frequentie 
optrek-
ken met 
vrienden

frequentie 
praten met 
vrienden

online

frequentie gebruik MSN 0,37 0,31 0,22 0,26 0,16

aantal contactpersonen 
in MSN-lijst 0,44 0,27 0,29 0,09

aantal contactpersonen 
in MSN-lijst waarmee 
regelmatig contact is 0,37 0,25 0,11

offl ine

aantal vrienden met wie 
regelmatig contact is 0,21 0,12

frequentie optrekken 
met vrienden 0,15

Bron: SCP (ICTS’05/’06) 

In hoeverre de online en de offl ine contacten elkaar overlappen, valt niet uit tabel 5.6 
op te maken, maar het is wel te verwachten dat men grotendeels met dezelfde per-
sonen online en offl ine contact onderhoudt. In paragraaf 5.2 kwam al aan de orde 
dat Gross et al. (2002) en Boneva et al. (2006) aangaven dat de contactpersonen in 
de lijsten van jongeren voornamelijk goede vrienden en klas- en schoolgenoten zijn. 
Hieruit blijkt, conform het tweede onderzoek van Kraut, dat mensen online vooral 
contact hebben met personen uit hun bestaande sociale netwerk, zoals familie, 
vrienden en kennissen, en dat deze overlappende contacten versterkend werken. 
Boase et al. (2006) gaven de term ‘mediaveelvoudigheid’ aan het gegeven dat verschil-
lende communicatievormen complementair werken: hoe meer online contact, hoe 
meer personen elkaar in het echt zien en hoe meer ze met elkaar telefoneren. Andere 
onderzoeken wijzen uit dat jongeren bijna elke dag de vrienden zien met wie ze ook 
bijna dagelijks msn’en. Bovendien bellen ze wekelijks met deze vrienden (Boneva et 
al. 2006; Schiano et al. 2002).
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Aldus dient internet enerzijds als medium voor aanvullende communicatie met 
vrienden en bekenden en anderzijds als plaats waar gecommuniceerd kan worden 
met vreemden (Gross et al. 2002). Het leren kennen van nieuwe mensen kan op 
verschillende manieren, via im, via chatboxen en via websites zoals profi elsites of 
social networking sites. Maar om hoeveel jongeren gaat het precies? Is het voor tieners 
inmiddels normaal om nieuwe vrienden via internet te maken in plaats van op straat 
en op school? En blijven het vervolgens digitale vrienden of verplaatsen deze nieuwe 
vriendschappen zich ook naar de echte wereld?

Ruim de helft van de jongeren zegt wel eens nieuwe vrienden te hebben gemaakt 
via internet (fi guur 5.7). De meeste tieners zeggen dat het daarbij om ongeveer drie of 
vier nieuwe vrienden gaat. Jongeren die twintig of meer vrienden in het echt hebben 
leren kennen zijn sterk in de minderheid. Bijna vier van de vijf jongeren hebben een of 
meer van deze internetvrienden vervolgens ook in het echt leren kennen (fi guur 5.8). 
De helft van hen zegt zelfs de meeste vrienden die ze op internet hebben gemaakt 
ook in het echt te hebben leren kennen. Niet alleen zoeken offl ine contacten elkaar 
ook op internet op, maar daarnaast gaan online gemaakte vrienden elkaar ook in 
het echt leren kennen. Valkenburg en Peter (te verschijnen) noemen dit mixed mode 
relaties. In hun onderzoek bleken de online en offl ine vrienden moeilijk te scheiden 
in het netwerk van een jongere. Dit duidt op de toenemende verwevenheid van de 
digitale en de echte wereld van jongeren, zoals eveneens in hoofdstuk 4 beschreven 
werd. De onderzoekers Valkenburg en Peter spreken van het ingaan van een nieuwe 
fase, waarin de online wereld de offl ine wereld beïnvloedt in plaats van andersom.

Figuur 5.7
Aantal nieuwe vrienden via internet leren kennen, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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Figuur 5.8
Aandeel nieuwe vrienden ook in echt ontmoet, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005
(in procenten)

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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5.5 Sociaal netwerk offl ine en online: meer of minder eenzaam?

Dat jongeren met meer contacten in het echte leven ook op internet meer contac-
ten hebben, zegt nog niets over de betekenis van online en offl ine contacten voor 
eenzaamheid van jongeren. Waar Kraut in 1998 en 2002 tegengestelde bevindingen 
deed over de frequentie van communicatie met familie en vrienden in samenhang 
met internetgebruik, gebeurde hetzelfde met betrekking tot eenzaamheid. In 1998 
concludeerde hij dat naarmate mensen meer gebruikmaakten van internet, hun 
eenzaamheid toenam, maar in 2002 vond hij een omgekeerde samenhang: hoe meer 
internetgebruik, hoe minder eenzaam. Het Amerikaanse onderzoek van Kraut was 
anders van opzet dan het onderhavige onderzoek en vond plaats onder gezinnen; er 
waren dus meer leeftijdsgroepen in vertegenwoordigd. Bovendien was zijn laatste 
onderzoek uit 2002 en is dit onderzoek uit 2006. Toch kijken we vergelijkend ook in 
dit onderzoek naar de samenhang tussen offl ine en online contacten en eenzaam-
heid. Eenzaamheid is gemeten aan de hand van een aantal stellingen waar jongeren 
het wel of niet (sterk) eens mee kunnen zijn, zoals ‘ik voel me vaak eenzaam’, ‘ik voel 
me vaak somber’, ‘ik mis een goede vriend’ en dergelijke.9

We hebben een samenhang tussen eenzaamheid en offl ine contacten gevonden, 
alsmede een samenhang tussen eenzaamheid en online contacten (tabel 5.7). Het 
aantal vrienden dat iemand heeft is daarbij belangrijker dan de frequentie van het 
contact. Hoe meer vrienden iemand in het echte leven heeft en hoe meer contact-
personen iemand in zijn msn-lijst heeft (met wie ook daadwerkelijk regelmatig 
contact is), hoe minder eenzaam de tiener is. Het aantal offl ine vrienden is daarbij 
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iets belangrijker dan de online vrienden. Ook de frequentie van contact met vrienden 
is belangrijk, maar dan alleen voor de offl ine contacten: hoe vaker iemand in het 
echt optrekt met zijn vrienden, hoe minder eenzaam hij of zij is. De relatie tussen 
eenzaamheid en hoe vaak iemand msn gebruikt is niet signifi cant.

Het aantal offl ine contacten en de frequentie daarvan hebben een grotere samen-
hang met eenzaamheid dan het aantal online contacten. Als de contacten elkaar 
overlappen (zoals in de vorige paragraaf verondersteld werd), zijn de online contac-
ten veelal ook de offl ine contacten. De relatie tussen eenzaamheid en online con-
tacten heeft dan misschien niet zozeer te maken met het feit dat de communicatie 
op internet plaatsvindt, maar dat het om contact met (bestaande vrienden) gaat. De 
afname van eenzaamheid komt in dat geval doordat de online tijd vooral met goede 
vrienden wordt doorgebracht. Ook andere onderzoeken stellen, op vergelijkbare 
wijze, dat het belangrijk is met wie er online gecommuniceerd wordt. Het gevoel 
van eenzaamheid heeft vooral te maken met de hoeveelheid tijd die men online aan 
vreemden dan wel aan bekenden spendeert. Als internetgebruik het contact met 
bestaande vrienden stimuleert, dan versterkt dit het welzijn; als internetgebruik 
contact met vrienden vervangt, dan verzwakt dit het welzijn (Gross 2004).

Om iets meer te kunnen zeggen over de overlap van online met offl ine contacten, is 
de samenhang tussen de online contactkenmerken en eenzaamheid gecontroleerd 
voor de offl ine contactkenmerken en andersom. Op die manier houden we rekening 
met de samenhang tussen online contactkenmerken en eenzaamheid die door de 
offl ine contacten veroorzaakt wordt.

Na controle is er bij de online contactkenmerken alleen nog een signifi cante 
relatie tussen eenzaamheid en het aantal contactpersonen in de msn-lijst waarmee 
regelmatig contact is (tabel 5.6). Deze samenhang is na de controle bovendien een 
stuk zwakker. Dit duidt erop dat de aanvankelijke samenhang tussen msn-gebruik 
en eenzaamheid vooral te maken heeft met de offl ine contacten. De offl ine kenmer-
ken zijn daarentegen na controle voor de online contactkenmerken nog allemaal 
signifi cant in samenhang met eenzaamheid. Bovendien is de afzwakking door de 
controle niet erg groot. Hoewel de verbanden in tabel 5.7 niet erg sterk zijn, onder-
steunen ze wel het idee dat eenzaamheid vooral te maken heeft met het aantal 
bestaande offl ine contacten en de frequentie van contact met hen. De online en 
offl ine contacten zijn waarschijnlijk voor een groot deel overlappend.

Een mooi voorbeeld tot slot van hoe belangrijk online contact met offl ine vrienden 
in bepaalde situaties kan zijn, is het verhaal van Alyssha (15 jaar):

‘Ik ben eind mei 2005 heel erg ziek geworden, ik heb namelijk leukemie gekre-
gen. Toen ik begon met chemo-kuren moest ik vaak in het ziekenhuis zijn (…); 
doordat ik in het ziekenhuis een laptop kreeg met internet kon ik toch contact 
houden met mijn vrienden en vriendinnen via msn. Toen ik tussen het kuren 
door weer thuis was kwamen er wel vrienden en vriendinnen langs maar ik was 
te ziek om te praten. Daarom vermeed ik contact aan huis. Door msn kreeg ik 
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toch alles te weten en kon zelf ook lekker kletsen want ik hoefde alleen maar te 
typen. msn is daarom heel belangrijk voor mij geweest.’10

Tabel 5.7
Samenhang tussen online en offl ine contactkenmerken, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 
gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en opleiding, 2005 (in Pearsons correlatiecoëffi ciënten)

eenzaamheid

eenzaamheid 
gecontroleerd voor
offl ine contacten

eenzaamheid 
gecontroleerd voor
online contacten

online

frequentie gebruik MSN n.s n.s .

aantal contactpersonen in 
MSN-lijst –0,09 n.s .

aantal contactpersonen in 
MSN-lijst waarmee regel-
matig contact is –0,17 –0,07 .

offl ine

aantal vrienden waarmee 
regelmatig contact is –0,21 . –0,16

frequentie optrekken met 
vrienden –0,16 . –0,13

frequentie praten met 
 vrienden –0,08 . –0,06

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

5.6 Samenvatting

– Jongeren vinden elkaar in het echt zien (heel erg) belangrijk voor het onderhouden 
van contact (90%). Daarna vinden ze msn het belangrijkst (77%). Chatten in een 
chatroom daarentegen vinden jongeren de minst belangrijke manier om contact 
met elkaar te onderhouden (10%).

– Om een kort gesprek te voeren of een afspraak te maken kiezen de meeste tieners 
msn als communicatiemiddel. Als jongeren een serieus of belangrijk gesprek 
moeten voeren, kiezen ze meestal de vaste telefoon, maar in de tweede plaats 
gebruiken ze dan alsnog msn.

– Als ouders het kind willen bereiken, bellen ze in eerste instantie naar de mobiele 
telefoon van het kind. Een tweede keus is sms, gevolgd door e-mail en tot slot 
msn.

– 89% van de tieners is het oneens met de stelling dat jongeren die niet msn’en er 
niet meer bijhoren. Van hun ouders is 74% het ermee oneens.

– 95% van de jongeren gebruikt msn, van wie 69% dagelijks. 62% gebruikt msn per 
keer langer dan een uur. Volgens ouders gebruikt hun tiener msn minder vaak en 
langer dan de jongeren zelf aangeven.
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– 58% van de jongeren heeft meer dan honderd contactpersonen in hun msn-lijst, 
maar meer dan de helft heeft daadwerkelijk regelmatig contact met minder dan 
vijftien contactpersonen.

– Meer dan twee derde van de jongeren heeft namen in de contactlijst staan die ze 
van vrienden hebben overgenomen. De meeste jongeren kenden deze contactper-
sonen al.

– 51% van de jongeren heeft nieuwe mensen leren kennen via internet. Bij de 
meesten gaat het daarbij om drie of vier mensen. 78% van de jongeren die nieuwe 
mensen hebben leren kennen heeft ze ook in het echt ontmoet.

– Tieners gebruiken msn vooral om plannen te maken met hun vrienden (96%), 
contact te onderhouden met vrienden die niet in de buurt wonen (92%) en over 
huiswerk te praten (88%).

– De meerderheid van de ouders is op de hoogte van wat hun kind wel en niet op 
msn doet. Wel onderschatten zij enigszins onwenselijk gedrag van hun kind op 
msn (iemand voor de gek houden, schrijven wat je niet durft te zeggen, pesten).

– Ongeveer de helft van de jongeren gebruikt een webcam tijdens het chatten.
– Vier op de vijf tieners chat wel eens samen met een vriend of vriendin achter één 

computer. Meisjes doen dit iets vaker dan jongens en vmbo-leerlingen doen dit 
aanzienlijk vaker dan havo- en vwo-leerlingen.

– Ongeveer een derde van de ouders heeft een msn-account, moeders vaker dan 
vaders. Het grote merendeel van de ouders weet een beetje of goed wat msn 
inhoudt. Hoe hoger de ouders opgeleid zijn, hoe beter zij dit weten. Ouders met 
msn zijn op meerdere vlakken ‘digitaler’ (bellen meer met mobiele telefoon, 
sturen meer sms’jes en hebben meer computervaardigheden).

– 45% van de tieners heeft een online fotoalbum en 36% heeft een profi elsite. Meis-
jes hebben deze twee soorten websites een stuk vaker dan jongens. 10% houdt een 
weblog bij en 15% een zelfgemaakte homepage, Jongens onderhouden vaker een 
homepage dan meisjes. Vmbo’ers hebben alle soorten websites vaker dan havo- en 
vwo-leerlingen.

– Jongeren die vaker offl ine contact hebben, hebben ook vaker online contact. Hoe 
meer vrienden en hoe frequenter het optrekken met deze vrienden is, hoe meer 
msn-gebruik en meer contactpersonen in de lijst (met wie ook regelmatig contact 
is).

– Naarmate jongeren meer online en offl ine contacten onderhouden, zeggen zij 
zich minder eenzaam te voelen. De offl ine contacten zijn daarbij belangrijker dan 
de online contacten.
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Noten

1 Zie forumonderwerp ‘Ruzies door msn’ op www.sugababes.nl (www.sugababes.
nl/showtopic/23959), geraadpleegd op 15 december 2006. 

2 Dit meisje zit in 2 vmbo op het Segbroek College in Den Haag en schrijft dit in een 
opstel over msn.

3 Deze jongen zit in 3 vmbo op het Segbroek College in Den Haag en schrijft dit in een 
opstel over msn.

4 Zie forumonderwerp ‘Ouders en msn…’ op www.sugababes.nl (www.sugababes.
nl/showtopic/36021/3), het laatst geraadpleegd op 15 december 2006.

5 Samenhang in het bezit van een msn-account van de ouder en de frequentie van 
gebruik van msn van de tiener: bèta = 0,11. Samenhang bezit msn-account ouder met 
aantal contactpersonen in msn-lijst van de tiener: bèta = 0,14.

6 Zie nieuwsbericht ‘Ouders op internetles!’ van 15 mei 2005 op www.kindertent.nl 
(www.kindertent.nl/modules/news/php/index?page=1&int_newsid=38), geraad-
pleegd op 15 december 2006.

7 Van de ouders met de opleiding lo/lbo heeft 35% een msn-account, van de ouders 
met de opleiding mavo/mulo 46%, van de ouders met de opleiding havo/vwo/mbo 
33% en van de ouders met de opleiding hbo/wo 24% (Cramers V is 0,16). Samenhang 
tussen het opleidingsniveau van de ouder en zijn of haar kennis van wat msn inhoudt: 
Spearmans rangcorrelatiecoëffi ciënt = 0,13. Samenhang tussen het opleidingsniveau 
van de ouder en het hebben van een msn-account: bèta = –0,13. Samenhang tussen 
het hebben van een msn-account door de ouder en diens computervaardigheden: bèta 
= 0,12. Samenhang tussen het hebben van een msn-account door de ouder en diens 
frequentie van het gebruik van een mobiele telefoon: Cramers V = 0,14. Samenhang 
tussen het hebben van een msn-account door de ouder en de frequentie van het sturen 
van een sms: Cramers V = 0,28. 

8 Pearsons correlatiecoëffi ciënten: stelling met frequentie msn 0,23, stelling met 
aantal contactpersonen in lijst 0,13 en met contactpersonen met wie regelmatig con-
tact is 0,15. 

9 De stellingen zoals gebruikt voor de factoranalyses staan in de bijlage van dit rapport 
op de website, zie ook de inhoudsopgave van dit rapport. 

10 Alyssha zit in 3 vmbo op het Segbroek College in Den Haag en schrijft dit in een opstel 
op msn.
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Bob (15 jaar) zit in 3 vmbo en Brenda (14 jaar) zit in 3 vwo, beiden op het Segbroek 

College in Den Haag. Ze beschrijven de plaats die het chatprogramma MSN Messenger al 

dan niet in hun dagelijks leven inneemt.

Veel jongeren gebruiken MSN. Ik (Bob) ook…

Het is 15.00 uur, ik fi ets meteen naar huis. Het eerste wat ik doe is mijn computer aanzet-

ten. Eigenlijk moet ik eerst mijn huiswerk af hebben voordat ik ga MSN-en, maar even kijken 

wie er allemaal online zijn maakt niet uit. Oh, daar komt hij weer online. Hij praat altijd tegen 

me. Geen zin om te antwoorden. Nou ja, ik sta toch op ‘afwezig’. Oh, het is alweer 16.00 uur! 

Nu moet ik echt mijn huiswerk maken. Om half zes ben ik klaar, even kijken of er nog mensen 

online zijn. “Bob heeft zich zojuist aangemeld” komt er waarschijnlijk bij andere mensen in 

beeld. Meestal praat ik op MSN gewoon met mensen totdat ik moet eten. Na het eten (half 

acht ongeveer) ga ik maar even leren voor mijn SO aardrijkskunde voor morgen.

Het is nu bijna half negen, ik ben klaar met leren. Nu heb ik de tijd om op mijn gemak te MSN-

en. Vrienden van school, familie en andere vrienden praten met me. Echt druk is het op het 

moment niet, maar wel weer erg gezellig. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Eigenlijk 

nergens over. Beetje roddelen over school misschien. Pesten niet, veel mensen zeggen dat het 

een groot probleem is, maar ik heb het gelukkig nooit mee hoeven maken…

Veel mensen maken gebruik van de zogenaamde ‘MSN-taal’. Ik niet, ik houd het gewoon bij 

Nederlands. Dat MSN-taal is veel moeilijker om te typen: “HaaY, AlLESZ GoetT?!”Nee, niets 

voor mij die taal….

22.00 uur, tijd om even iets te eten halen en TV kijken. Om ongeveer 23.00 gaat de computer 

weer uit…

MSN betekent voor mij (Brenda) eigenlijk maar heel weinig. Toen het er pas net was vond ik 

het echt heel leuk en zat ik minstens vijf keer per week achter de computer. Maar nu vind ik 

het helemaal niet leuk meer. Ik heb dan wel MSN, maar ik doe er bijna niks meer mee. Ik vind 

het veel leuker om met vrienden af te spreken dan op de computer met ze te praten. Nu kom ik 

eigenlijk nog maar twee keer per week online en soms zelfs helemaal niet. Ik vond het op zich 

wel leuk, maar er ontstaat erg snel ruzie, want als jij iets zegt kan iemand aan jouw stem horen 

of het aardig of gemeen bedoeld wordt. Maar als je het typt kan dat niet en dat is soms echt 

vervelend. Ook kreeg ik wel eens mensen in mijn lijst die ik helemaal niet kende. Ik heb een 

keer met iemand uit Frankrijk gechat, met iemand uit Engeland en met iemand uit Marokko. 

Dat is op zich best leuk, maar toch ken je ze niet. De meeste mensen die in mijn lijst staan, 

zijn mijn vrienden van de basisschool en de middelbare school. Verder zijn het mensen die ik 

via via ken en waar ik eigenlijk nooit mee praat. MSN is best leuk, maar ik zou makkelijk zonder 

kunnen.
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6 In veilige haven? ict & veiligheid

‘De tien meest gestelde vragen over internetveiligheid’ op de website van het ministe-
rie van Economische Zaken zijn allemaal technisch van aard. De vragen gaan onder 
andere over virussen, ongewenste e-mail en beveiliging tegen inbraken. Daarentegen 
was het onderwerp van de ‘Europese dag van de internetveiligheid 2006’ de onwe-
tendheid van opvoeders over wat kinderen op internet doen. Dit gebrek aan kennis 
zou aangepakt moeten worden, omdat jongeren begeleiding van volwassenen nodig 
hebben wanneer ze op internet in vervelende of gevaarlijke situaties terechtkomen, 
zoals seksuele intimidatie. In de twee gegeven voorbeelden wordt uitgegaan van ver-
schillende benaderingen van het begrip ‘internetveiligheid’, namelijk een technische 
en een sociale. Ook in onderzoek, voorlichtingsmateriaal en op websites over veilig-
heid op internet worden verschillende benaderingen van het begrip ‘internetveilig-
heid’ gehanteerd. Sommigen gebruiken algemene termen zoals ‘sociaal-emotioneel’, 
‘juridisch’ of ‘betrouwbaarheid’ (Pardoen en Pijpers 2005). Anderen delen risico’s 
inhoudelijk in, zoals het gevaar van persoonlijk informatie geven, betrouwbaarheid 
van informatie en de impact van ongewenste beelden (Bullen en Harré 2000). In dit 
hoofdstuk bekijken we eerst de technisch gerelateerde aspecten van internetveilig-
heid en vervolgens de onderwerpen waar sociale interactie bij komt kijken.

6.1 Beveiligingssoftware als poortwachter

Aan de ouders van de tieners is gevraagd welke beveiligingen er geïnstalleerd zijn 
op de door het kind meest gebruikte computer. Antivirussoftware is op 96% van 
die computers aanwezig. Dit hoge percentage is niet verrassend. Een onbeschermde 
computer heeft gemiddeld binnen twintig minuten een virus te pakken en de nood-
zaak van een antivirusprogramma is inmiddels goed doorgedrongen.1 Op 81% van 
de door de 13-18-jarigen meest gebruikte computers is een fi rewall geïnstalleerd. In 
de letterlijke betekenis houdt een fi rewall een brand tegen. De naam is symbolisch 
voor het buiten houden van uiteenlopend ongewenst verkeer. Een voorbeeld hier-
van is een inbraakpoging in de computer van buitenaf. Door in te breken verschaft 
iemand zich toegang tot de documenten en andere informatie op de computer.

Op 77% van de computers is antispywaresoftware geïnstalleerd. Spyware is een 
verzamelnaam voor spionnenprogramma’s die zichzelf onopgemerkt installeren en 
informatie over de gebruiker vergaren. Zo geven ze bijvoorbeeld surfgedrag door aan 
derden, die daar reclameboodschappen op afstemmen. Deze reclameboodschap-
pen kunnen de vorm krijgen van pop-ups, schermpjes die tijdens het surfen of bij 
het openen van een website spontaan opduiken. Pop-upkillers onderdrukken deze 
schermpjes. Op 68% van de meest door de jongeren gebruikte computer in huis is 
een pop-upkiller geïnstalleerd.
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Reclame, pop-upberichten en spam zijn de grootste ergernissen van jongeren 
(tabel 6.1). Jongens storen zich daar minder aan dan meisjes en ook vmbo’ers maken 
zich minder druk om deze stoorzenders dan havo- en vwo-leerlingen. Vwo’ers storen 
zich met name vaker dan vmbo- en havo-leerlingen aan extreme meningen over min-
derheden en radicale godsdienstige opvattingen.

Tabel 6.1
Het zich storen aan manifestaties op internet, leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in 
procenten)

totaal 
tieners jongens meisjes vmbo havo vwo

reclame 93 91 96 90 94 95

pop-ups 89 86 91 83 91 91

spam via e-mail 80 78 83 74 83 83

extreme meningen over minderheden 48 44 53 46 46 52

radicale godsdienstige opvattingen 48 47 50 46 45 52

heftige beelden van seks 46 36 57 47 46 44

schokkende beelden van geweld 39 28 50 40 39 39

vervelende opmerkingen tijdens 
 chatten of MSN 46 38 53 51 46 38

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Filters en beleid
Hoewel de bovengenoemde beveiligingsvormen op de meerderheid van de com-
puter geïnstalleerd zijn, bevat slechts 21% van de computers een fi lter. Een fi lter is 
een blokkering tegen websites met bijvoorbeeld gewelddadige of seksuele inhoud. 
Ondanks dit lage percentage maakt de helft van de ouders zich soms of regelmatig 
zorgen over het zien van seksuele of gewelddadige beelden op internet door hun 
kinderen (tabel 6.2). Van de jongeren zelf stoort de minderheid zich aan dergelijke 
beelden op internet. Daarbij is er wel een verschil in geslacht: veel meer meisjes dan 
jongens storen zich eraan (tabel 6.1).

Dat er een fi lter geïnstalleerd is, wil niet zeggen dat alle ongewenste content 
tegengehouden wordt. Under-block betekent dat er te weinig tegengehouden wordt en 
veel ongewenste inhoud toch verschijnt. De tegenhanger over-block duidt er juist op 
dat er te veel wordt tegengehouden, ook bruikbare informatie (Lenhart 2005). Er zijn 
verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed die beelden van bijvoorbeeld seks 
op jongeren hebben, maar er is hier nog geen eenduidig antwoord op (Nikken 2006). 
Om klanten in ieder geval in staat te stellen om de confrontatie met schokkende 
beelden tegen te gaan, bieden sommige internetproviders in Nederland gratis fi lters 
bij hun abonnement aan. Ook Microsoft, Google en Yahoo werpen dergelijke gratis 
diensten in de strijd om de gunst van de klant. Zo biedt Microsoft software waarmee 
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ouders websites kunnen blokkeren en rapporten kunnen opvragen waarin staat waar 
hun kinderen online geweest zijn.

Elk land hanteert eigen beleid omtrent fi lters. Het voert te ver om hier alle landen 
met hun specifi eke maatregelen te bespreken. Twee voorbeelden willen we er echter 
graag uitlichten, om enkele mogelijkheden te laten zien. Zo krijgen in Australië alle 
gezinnen een gratis fi lter om pornografi e te blokkeren, als onderdeel van een over-
heidsproject om kinderen online te beschermen. Bibliotheken zijn zelfs verplicht om 
deze fi lters te installeren. Het zoeken naar meerdere maatregelen voor de bescher-
ming van kinderen en jongeren tegen ongewenste inhoud op websites gebeurt ook 
op andere manieren, zoals in Engeland, waar er stemmen opgaan om een classifi -
catiesysteem in te stellen dat werkt als de Kijkwijzer, maar dan voor websites. Het 
Nederlands Instituut voor de Classifi catie van Audiovisuele Media (Nicam) is daar 
ook voorstander van, maar stelt dat de praktische uitvoering moeilijk te realiseren is, 
waardoor het nog wel even kan duren voor een dergelijk systeem ontwikkeld is.

Tabel 6.2
Frequentie van het zich zorgen maken door ouders van leerlingen in het voorgezet onderwijs, 
2005 (in procenten)

zelden of nooit soms regelmatig

dat mijn kind iemand met verkeerde bedoelingen op internet 
tegenkomt 50 45 6

dat mijn kind seksuele of gewelddadige beelden op internet ziet 52 43 6

dat ik de zogenaamde SMS-taal of MSN-taal van mijn kind niet 
begrijp 62 32 7

dat mijn kind een eigen privéleven op internet heeft waar ik 
weinig zicht op heb 65 29 6

dat mijn kind wordt gepest via internet 85 14 1

dat mijn kind zelf pest via internet 91 9 1

dat mijn kind zelf ongewenst seksueel gedrag vertoont via MSN, 
webcam, foto’s, chat, e-mail enz. 90 9 1

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

6.2 Risico’s van interactie

Op het moment dat jongeren seks tegenkomen op een website in de vorm van foto’s 
of fi lmpjes, komt daar geen interactie met derden aan te pas. Bij chatten en msn’en 
is er wel interactie, omdat er andere personen bij betrokken zijn. Contacten via chat-
boxen of msn kunnen ongewenste vormen aannemen, bijvoorbeeld door racistische 
of seksuele toespelingen. Iets minder dan de helft van de tieners stoort zich wel eens 
aan vervelende opmerkingen tijdens het chatten of msn’en (tabel 6.1). Vooral meisjes 
en vmbo’ers storen zich eraan; dit kan ermee te maken hebben dat deze groepen het 
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meest gebruikmaken van msn (zie tabel 5.1). Bovendien is het niet ondenkbaar dat 
meisjes sowieso vaker met seksuele toespelingen te maken krijgen dan jongens.
Het risico wordt groter als kwaadwillenden op een actieve manier seksuele toenade-
ring tot jongeren zoeken via internet. Diverse berichten in de media hebben bijgedra-
gen aan het bewustzijn van dit gevaar. Het is de meest voorkomende zorg van ouders 
dat het kind iemand met verkeerde bedoelingen op internet tegenkomt (tabel 6.2). 
De helft zegt zich hier soms zorgen over te maken en dat is net iets meer dan het per-
centage dat zich er zorgen over maakt dat het kind seksuele of gewelddadige beelden 
ziet.

De toenadering tot jongeren door kwaadwillenden kan plaatsvinden via chat-
boxen. Hier kan iemand zich makkelijk anoniem ophouden en zich als iemand 
anders voordoen. Een chat op een spelletjeswebsite voor jongeren werd in 2006 
gesloten omdat de eigenaar het idee had dat deelnemers zich als een ander voorde-
den. Het Jeugdjournaal besloot al eerder de online chat te sluiten, omdat er op een 
gegeven moment alleen nog maar over seks gesproken werd. Het zijn bekende risi-
co’s van chatboxen en dit is een van de redenen dat er chatregels zijn opgesteld. Deze 
regels staan op internet en komen voort uit een gebundeld initiatief van Nederlandse 
internetgerelateerde organisaties. Het doel van de regels is het waarschuwen van jon-
geren. De belangrijkste adviezen zijn: nooit persoonlijke gegevens geven, nadenken 
over het plaatsen van foto’s en voorzichtig zijn bij het gebruik van de webcam.

Naast chatboxen zijn ook profi elsites kwetsbaar voor misbruik. De foto’s en gege-
vens op profi elsites geven een goed beeld van de jongere. Soms zijn van deze jongens 
en meisjes aan de hand van ingevulde gegevens via een zoekmachine zelfs de vol-
ledige naam- en adresgegevens te achterhalen.

Het is niet ongebruikelijk dat een tiener iemand in zijn msn-lijst toelaat nadat die 
via de chat of berichtjes op een profi elsite vertrouwen gekweekt heeft. Gesprekken 
via msn zijn vervolgens privé en er zijn meer mogelijkheden tot communicatie moge-
lijk, zoals kijken via de webcam indien de jongere daarover beschikt. Vervolgens kan 
de nieuwe ‘vriend’ de tiener proberen over te halen om in het echt een afspraakje te 
maken of via de webcam wat van zichzelf te laten zien (zie ook § 6.2). In dit soort 
gevallen gooit de kwaadwillende vaak manipulatie in de strijd na een langdurig en 
zorgvuldig opgebouwd contact, te vergelijken met de technieken van zogenaamde 
loverboys. Een dergelijke gebeurtenis was voor een meisje van 14 jaar en haar moeder 
uit Amerika in juni 2006 reden om een profi elsite aan te klagen.2 Het meisje was in 
contact gekomen met een jongen die gelogen had over zijn leeftijd en haar vervolgens 
tijdens een afspraakje verkrachtte. De aanklacht luidde dat de profi elsite te weinig 
deed om de opgegeven leeftijden te controleren. Inmiddels moeten gebruikers van 
deze profi elsite hun echte voornaam, achternaam en e-mailadres invullen in plaats 
van alleen een gebruikersnaam. Daarnaast kunnen gebruikers ouder dan 18 jaar niet 
meer zomaar contact leggen met kinderen onder de 16 jaar.
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De webcam
Ontmoetingen die tot stand zijn gekomen via internet en fout afl open kunnen grote 
gevolgen hebben. Maar ook thuis in de op het oog veilige eigen kamer kan via de 
webcam schade worden toegebracht aan jongeren. Het zijn bekende berichten uit 
de krant: jongeren die gechanteerd zijn om zich voor de webcam uit te kleden of om 
nog verder te gaan. ‘Webcammisdrijven’ noemt de politie het, die een toename ziet 
in zedendelicten waarbij internet een rol speelt. Daarom staat op de website van de 
politie Hollands Midden een waarschuwingsbericht met voorlichting en tips voor 
ouders.3 Een voorbeeld dat daarbij gegeven wordt is dat het kind denkt dat het met 
een leeftijdsgenoot chat, terwijl het een oudere man is die het kind zover probeert te 
krijgen dat het uit de kleren gaat. Een omgekeerde versie van dit voorbeeld is dat de 
persoon aan de andere kant juist via de webcam zijn eigen geslachtsdeel laat zien.

Het zijn echter niet alleen de stereotype ‘vieze oude mannen’ die digitaal potlood 
venten, tieners onderling experimenteren ook. Het lijkt op zich normaal te zijn dat 
jongeren via de chat met seksuele toenadering geconfronteerd worden. Een slachtof-
fer van een man die meisjes chanteerde via de webcam legt uit:

‘de eerste paar minuten hadden we wel een leuk gesprek, maar daarna werden 
die een beetje seksueel getint. Dit vond ik niet zo heel erg omdat de meeste 
jongens zo zijn op msn.’4

Er zijn inderdaad genoeg verhalen over jongeren die via de webcam beelden uitwis-
selen. Dit hoeft geen problemen op te leveren als seksuele experimenten uit vrije wil 
gebeuren en internet en de webcam als middel daartoe dienen. Het wordt wel een 
probleem zodra er druk in het spel komt en internet en de webcam als chantagemid-
del ingezet worden. Iemand kan de ander dwingen steeds verder te gaan, met de 
dreiging dat anders de beelden verspreid worden. Ook kan een ander in vertrouwen 
uitgewisselde beelden later als wraakmiddel inzetten, bijvoorbeeld na verbreking 
van de relatie. Anders dan achter het spreekwoordelijke fi etsenhok, waar seksu-
ele experimenten privé blijven, kunnen de webcambeelden hun weg naar internet 
vinden, met ernstige gevolgen. Ze zijn dan zichtbaar voor iedereen, en als het leed 
eenmaal is geschied, wordt het verwijderen van beeldmateriaal bijna onmogelijk, 
doordat er vele kopieën van zijn. Jaren later kan iemand daar bij bijvoorbeeld een sol-
licitatie nog steeds last van ondervinden.

Het grensgebied bij internetseks tussen waar het goed gaat en waar het escaleert 
is onscherp. Ruim tien samenwerkingspartners, waaronder muziekzenders en 
profi elsites, zijn een grote campagne begonnen om jongeren bewust te maken van de 
risico’s en gevaren van internetseks. In deze campagne worden de risico’s voorge-
steld als internetsoa’s ofwel seksueel overdraagbare aandoeningen op internet. De 
campagne geeft uitleg en tips over hoe je om moet gaan met iemand die zich als een 
ander voordoet tijdens het chatten. Ook wordt er uitgelegd wat degene aan de andere 
kant van de webcam allemaal kan doen. Voorbeelden zijn: derden laten meekijken, 
masturberen of opnames maken en de beelden op internet verspreiden. Tot slot wijst 
de voorlichting op het stellen van eigen grenzen door jongeren. Soms gaan jongeren 
zelf te ver voor de webcam en krijgen zij daar later spijt van.
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90% van de ouders maakt zich er zelden of nooit zorgen over dat het kind zelf onge-
wenst seksueel gedrag vertoont op internet (tabel 6.2). Dit hoge percentage wijst op 
een groot vertrouwen van ouders in de betrouwbaarheid van hun kind. In het vorige 
hoofdstuk werden ook al aanwijzingen gevonden dat ouders gewenst gedrag over-
schatten. In paragraaf 6.3 wordt nader ingegaan op dit vertrouwen van ouders in hun 
eigen kind.

Zelfregulering
Jongeren werken zelf ook actief mee aan hun eigen bescherming. Ze geven elkaar 
onderling voorlichting, bijvoorbeeld door in berichtjes of op het forum van een pro-
fi elsite uit te leggen hoe ze een faker kunnen herkennen. Een faker is iemand die zich 
als iemand anders voordoet. Het kan een leeftijdsgenoot zijn die een foto van iemand 
die populairder of mooier is op zijn eigen profi el plaatst. Maar het kan ook een 
volwassene zijn die zich voor een tiener uitgeeft, om daarmee makkelijker toenade-
ring tot jongeren te krijgen. Om dezelfde reden kan een volwassene zich bijvoorbeeld 
voordoen als fotograaf die modellen zoekt.

Een andere vorm van zelfregulering is dat jongeren elkaar erop aanspreken 
wanneer ze vinden dat de ander te gewaagde of te blote foto’s van zichzelf op een 
profi elsite of ergens anders plaatst. Dit varieert van een weloverwogen uitleg van 
waarden en normen tot het gebruik van grove scheldwoorden. Op de fora van profi el-
sites wordt fl ink gediscussieerd over wat wel en niet kan volgens de tieners zelf. Een 
reactie van een meisje van 17 jaar:

‘Meisjes die hun tieten en billen erop doen vind wel te... Maar zolang je niks 
ziet kan t wel tog… En bikini foto’s van vakantie kan tog o0k wel… Alleen ik 
had laatst een foto van mezelf in een bikini broekje en een spagettietruitje... En 
ik werd gelijk een slet genoemd ‘

Jongeren passen hun profi el aan, aan de hand van de reacties die ze erop krijgen. 
Dit geldt niet alleen voor foto’s, maar voor alle informatie op hun profi el. Jongeren 
proberen zelfpresentatie uit en als de reacties niet positief zijn, veranderen ze hun 
profi el weer. Het is belangrijk voor tieners om positieve reacties te krijgen op hun 
profi el. De toon van de reacties heeft invloed op het zelfvertrouwen van jongeren 
(Valkenburg 2006). Hoe meer negatieve reacties een jongere op zijn of haar profi el-
site krijgt, hoe slechter dat voor het zelfvertrouwen is. Hoe meer positieve reacties, 
hoe meer zelfvertrouwen.

6.3 Opvattingen van jongeren en hun ouders over internet

Bekende risico’s van interactie op internet zijn contacten met onbekenden, afpersing, 
en het verspreiden van privémateriaal via internet. Ogenschijnlijke voordelen van 
internet zoals de mogelijkheid tot directe communicatie en de makkelijke en snelle 
verspreiding van informatie, zijn in deze gevallen juist nadelen. Andere karakteris-
tieken van internet die negatief uit kunnen pakken zijn de onzichtbaarheid van wat 
er zich afspeelt en de anonimiteit waar iemand zich in kan verhullen.
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Twee op de drie ouders zegt zich er zelden of nooit zorgen over te maken dat 
hun kind een eigen privéleven op internet heeft waar ze weinig zicht op hebben 
(tabel 6.2). Hier klinkt de opvatting ‘het zal wel meevallen’ van deze ouders in door. 
Het is te vergelijken met de bevindingen van Livingstone en Bober (2004) dat ouders 
internetrisico’s van hun kind veel lager achtten dan de kinderen zelf rapporteerden. 
Uit hun onderzoek bleek dat van de kinderen die persoonlijke informatie hadden 
doorgegeven, seksuele opmerkingen gekregen hadden en online gepest waren, het 
overgrote deel van hun ouders dacht dat dit niet gebeurd was.

Ook geven minder ouders aan dat het kind ongewenst gedrag vertoont dan het 
kind zelf rapporteert. Bij veel ouders lijkt de gedachte ‘mijn kind doet zoiets niet’ te 
spelen, soms ten onrechte. Zo bleek in hoofdstuk 5 na het koppelen van de ouders 
aan de tieners, dat relatief veel ouders denken dat hun kind nooit iemand via msn 
voor de gek houdt, terwijl het kind zegt dat wel toe doen. Ook zeggen zo goed als 
alle ouders van de tieners die zeggen msn wel eens gebruikt te hebben om iemand te 
pesten, dat hun kind dat volgens hen niet gedaan heeft.

De stichting sire richt zich in een voorlichtingscampagne op de onbekendheid 
onder ouders van het pestgedrag van het eigen kind. Het laat een ogenschijnlijk lief 
meisje in een harmonieuze gezinssituatie zien met ouders die trots op haar zijn. 
Ondertussen wordt duidelijk dat het meisje op internet een klasgenootje uitscheldt 
en bedreigt. De tekst in de advertentie windt er geen doekjes om: ‘op internet gedra-
gen onschuldige kinderen zich soms als monsters (...) ouders en leraren hebben 
dit vaak niet in de gaten’. In de achtergrondinformatie op de website van sire over 
deze ‘stop digitaal pesten’ campagne staat dat kinderen geen idee hebben van wat ze 
aanrichten, doordat niemand ze confronteert met wat wel en niet kan. Het is alsof er 
geen grenzen zijn, omdat er niemand direct verhaal komt halen.

Jongeren durven directer te reageren als ze ‘veilig’ achter de computer zitten en 
geen confrontatie in persoon hoeven aan te gaan. Zonder de bijsturende persoon-
lijke verbale of non-verbale feedback worden reacties harder en ongenuanceerder 
(vgl. Joinson 1998). In onderzoek van Berson (2000) naar dit verschijnsel, beledigden 
meisjes tussen de 12 en 19 jaar elkaar per e-mail en in chatrooms, en vielen ze elkaars 
meningen aan. De afwezigheid van directe consequenties en van een confrontatie 
met het slachtoffer zorgde ervoor dat hun gedrag extremer werd. Veel jongeren in dit 
onderzoek beamen dat chat en e-mail een extreme uitwerking heeft (tabel 6.3).

In tabel 6.3 staan zes opvattingen over internet die een beeld geven van hoe ouders 
en hun kinderen tegenover internet staan en van de verschillen tussen hen hierin.5 
Het is opvallend dat de helft van de ouders het eens is met de stelling dat veel tieners 
via msn gepest worden (tabel 6.3) terwijl blijkt dat maar 15% zich wel eens zorgen 
maakt dat hun eigen kind gepest wordt via internet, en maar 10% dat hun kind zelf 
op deze manier pest (tabel 6.2). Veel ouders vertrouwen erop dat hun eigen kind 
niet pest, maar jongeren in het algemeen vertrouwen ze daarin veel minder. Ouders 
zeggen bovendien minder vaak dan hun kinderen dat jongeren online dingen doen 
waarvan zij niet willen dat hun ouders het weten. Daarbij moet wel aangetekend 
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worden dat het niet zo hoeft te zijn dat als jongeren dingen online doen waarvan ze 
niet willen dat hun ouders het weten, het vanzelfsprekend om ongewenste dingen 
gaat (vgl. Lenhart 2005). In de puberteit krijgen jongeren meer behoefte aan privacy 
en willen ze sommige van hun internetactiviteiten privé houden.

Weinig ouders vinden dat internet een goed medium is om nieuwe vrienden mee 
te maken. Het kan te maken hebben met de eerdergenoemde zorg van ouders dat hun 
kind iemand met verkeerde bedoelingen op internet tegenkomt. Een andere verkla-
ring kan zijn dat ouders (nog) niet gewend zijn aan internet als medium om vrienden 
mee te maken, terwijl het voor jongeren wel een gebruikelijke manier is. Hoeveel tie-
ners internet hier daadwerkelijk voor gebruiken, komt in paragraaf 6.5 aan de orde.

Tabel 6.3
Opvattingen over internet van leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders, 2005
(in procenten ‘eens’)

tieners ouders

totaal tieners jongens meisjes totaal ouders vaders moeders

de meeste jongeren geven 
via internet te gemakkelijk 
 informatie over zichzelf 67 60 74 75 74 76

de meeste jongeren doen 
dingen online waarvan ze niet 
willen dat hun ouders het weten 66 65 67 48 47 49

de gevaren van internet voor 
jongeren worden overdreven . . . 35 39 32

via MSN, chat of e-mail zijn jon-
geren extremer in hun meningen 
dan in rechtstreekse contacten 81 78 83 66 67 65

via MSN worden veel jongeren 
gepest. 33 32 34 50 44 54

internet is goed om nieuwe 
vrienden mee te maken . . . 22 26 19

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

6.4 Voorlichting, regels, controle en andere voorzorgsmaatregelen thuis

Voorlichting en regels
De computer beveiligen door een fi lter te installeren zal doorgaans niet voldoende 
zijn om jongeren te beschermen tegen pornografi sche of gewelddadige beelden op 
internet. In de eerste plaats komt dit doordat fi lters niet alles tegenhouden en in de 
tweede plaats doordat er ongetwijfeld jongeren zijn die fi lters kunnen omzeilen. 
Daarnaast houdt een fi lter wel ongewenste content buiten, maar maakt het het kind 
niet bewust van risico’s; voorlichting doet dat wel. ‘Je kan hekken om water plaatsen, 
maar het veiligste kind is het kind dat zwemmen geleerd heeft’, stelt Herbert Lin 
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(2006), die onderzoek deed naar onder andere de bescherming van kinderen tegen 
online porno.6

Ouders kunnen veilig internetgebruik in de hand werken door hun kinderen te leren 
waar ze voor moeten oppassen op internet, of door regels te stellen. Toch zegt de 
minderheid van de ouders dat ze hun kind voorlichting hebben gegeven over bijvoor-
beeld de betrouwbaarheid van informatie op internet of het oppassen voor online 
porno (tabel 6.4). Niet in de tabel maar wel het vermelden waard: 33% van de tieners 
zegt dat ze überhaupt niet zijn voorgelicht over de risico’s op internet. Van de ouders 
zegt daarentegen maar 6% dat ze hun kinderen nergens over hebben voorgelicht. 
De enige voorlichting waarvan de meerderheid van de ouders zegt dat ze deze thuis 
gegeven hebben, gaat over het oppassen voor informatie over jezelf geven. En de 
enige regel waarvan de meerderheid van de ouders zegt dat deze thuis geldt, gaat 
over het afspreken met onbekenden na chatten. Beide hebben te maken met sociale 
interactie: het risico om met onbekenden in contact te komen.

Tabel 6.4
Gegeven voorlichting en gestelde regels door ouders, antwoorden van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en hun ouders, 2005 (in procenten)

gekoppelde antwoorden

tieners ja ouders ja
gelijk 
antwoord

ouder ja 
tiener ja

ouder nee 
tiener nee

ouder ja 
tiener nee

ouder nee 
tiener ja

voorgelicht over gevaar van 
informatie over jezelf geven 48 57 55 30 25 27 18

voorgelicht over oppas-
sen voor onbetrouwbare 
informatie 23 40 49 10 48 29 12

voorgelicht over oppassen 
voor porno 21 33 63 9 54 25 12

voorgelicht over oppassen 
voor racistische uitspraken 7 22 75 2 73 20 5

voorgelicht over oppassen 
voor gewelddadige beelden 9 20 75 2 73 18 7

er zijn regels over afspreken 
met onbekenden na 
chat/MSN 36 57 56 25 32 32 12

er zijn regels voor hoe lang 
je mag internetten 26 45 69 20 49 25 6

er zijn regels voor sites die 
je wel/niet mag bezoeken 22 41 66 14 52 27 7

er zijn regels voor wanneer 
je mag internetten 16 35 68 9 59 25 7

Bron: SCP (ICTS’05/’06)
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De conclusie dat ouders weinig voorlichting geven en weinig regels stellen, laat zien 
dat de in 2006 gestarte Digibewust-campagne niet overbodig is. Deze campagne van 
meer dan tien samenwerkingspartners wil, zoals de naam al zegt, mensen bewuster 
maken van mogelijke gevaren op internet. Op de website staan vele risico’s beschre-
ven onder de categorie ‘Bescherm je kinderen’. Het doel is ouders op de hoogte te 
brengen van de risico’s, zodat ze hun kind kunnen begeleiden op internet en het zelf 
‘digibewust’ kunnen maken door voorlichting te geven.

Digibewust is slechts één voorbeeld van de talloze activiteiten op het gebied van 
internetveiligheid. Naast nationale initiatieven zijn er ook internationale samenwer-
kingsverbanden zoals het Safer Internet plus-programma van de Europese Unie, met 
hotlines om illegale sites te rapporteren en het onderdeel Insafe met awareness nodes 
van alle landen, waarvan ‘Surf op safe’ het Nederlandse programma is.

Jongeren geven veel minder aan dat er voorlichting gegeven is of dat er regels 
gesteld zijn dan hun ouders aangeven (vgl. Lenhart et al. 2001). Ook Livingstone en 
Bober (2004) concludeerden dat ouders vaker dan jongeren zeggen dat er regels thuis 
zijn. Zij geven als mogelijke verklaring dat de interpretatie van jongeren over wat 
regels zijn afwijkend kan zijn van die van de ouders. Dit kan tevens betekenen dat 
regels waarvan ouders denken dat ze gelden niet nagekomen worden door de tieners. 
Daarnaast moet in acht genomen worden dat het mogelijk is dat ouders sociaalwen-
selijke antwoorden geven. Ondanks het verschil in mening over gegeven voorlich-
ting en gestelde regels, is de door de tieners en ouders aangegeven volgorde van de 
meest gegeven voorlichting en regels wel bijna overal gelijk. Voorlichting en regels 
over sociale interactie zijn in beide groepen het meest genoemd en oppassen voor 
racistische uitspraken en gewelddadige beelden wordt door beide groepen als minst 
gegeven voorlichting genoemd.

In de eerste twee kolommen van tabel 6.4 is te zien dat 57% van de ouders en 48% 
van de tieners zegt dat er thuis voorlichting is gegeven over het oppassen voor 
informatie over jezelf geven. Deze percentages lijken vrij aardig overeen te komen. 
Toch is er in 45% van de gezinnen een verschillend antwoord gegeven op de vraag 
of er voorlichting is gegeven over het geven van informatie over jezelf. Het kan zijn 
dat de ouder zegt dat er voorlichting is gegeven en het kind zegt van niet, maar ook 
andersom, dat het kind zegt dat er voorlichting is gegeven en de ouder van niet. Het 
duidde al op een misvatting dat jongeren gegeven voorlichting en gestelde regels 
van hun ouders niet herkennen. Dat ook de omgekeerde situatie voorkomt geeft nog 
meer aan dat tieners en ouders een verschillende perceptie hebben van wat er zich in 
het gezin afspeelt.

Controle
Als er thuis regels over internetgebruik gelden, is het niet vanzelfsprekend dat deze 
ook gecontroleerd worden op naleving. Volgens vier op de vijf tieners die zeggen 
dat er thuis een of meer regels gelden, wordt er niet of nauwelijks door hun ouders 
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gecontroleerd (niet in tabel). Dit staat haaks op wat de ouders hierover rapporteren. 
Van hen zegt de meerderheid dat, als er thuis een of meer regels gelden, zij die ook 
controleren op naleving.

Er is specifi ek gevraagd naar de controle van het websitebezoek van het kind. De 
meerderheid van de ouders controleert het websitebezoek van hun kind niet. Slechts 
weinig ouders geven daarvoor als reden dat ze niet weten hoe het moet (tabel 6.5). En 
even weinig ouders geven als reden dat het ze niet interesseert. De door de meeste 
ouders gegeven reden om hun kind niet te controleren, is dat ze hem of haar vertrou-
wen. De groep ouders die zegt het websitebezoek van hun kind wel te controleren, is 
ook vrij groot. De manier waarop zij dat het meeste doen, is in de vragenlijst onder-
verdeeld in twee categorieën: de groep die dat vooral in de computer terugzoekt 
(15%) en de groep die dit voornamelijk doet door op het beeldscherm (mee) te kijken 
(23%). Bij de jongeren is dit samengevat tot ‘door op de computer te kijken’. Slechts 
weinig kinderen zeggen dat hun ouders hen controleren. Ook zegt bijna een kwart 
van de kinderen dat het hun ouders niet interesseert.

Of ouders zeggen dat het websitebezoek wel of niet wordt gecontroleerd, maakt 
niet veel uit voor wat de jongeren hierover aangeven (tabel 6.5). De verdeling van 
de antwoorden van tieners van wie de ouders zeggen dat ze niet controleren, komt 
merkwaardig genoeg grotendeels overeen met de antwoorden van tieners van wie de 
ouders zeggen dat ze wel controleren. In beide groepen zegt de meerderheid van de 
tieners dat hun ouders hun websitebezoek niet controleren, omdat zij hen vertrou-
wen. Bij de ene groep komt dat overeen met wat de ouders zeggen, maar in de andere 
groep zeggen de ouders wel degelijk dat ze het kind controleren. Er is dus ook hier 
een verschil tussen wat de ouders en de jongeren aangeven.

Tabel 6.5
Controle websitebezoek door de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, meningen van 
de ouders en van de kinderen, 2005 (in procenten)

totaal tieners totaal ouders

volgens kind 
waarvan de ouders 
zeggen dat het wel 
gecontroleerd wordt

volgens kind 
waarvan ouders 
zeggen dat het niet 
gecontroleerd wordt

nee, het interesseert ouders niet 24 3 22 26

nee, ouders weten niet hoe dat 
moet 8 3 6 9

nee, ouders vertrouwen het kind 61 56 60 61

ja, het kind wordt gecontroleerd 7 38 12 4

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Andere voorzorgsmaatregelen
Naast het controleren van de regels zijn er meer activiteiten die ouders kunnen 
ondernemen met betrekking tot internetveiligheid. Een voor de hand liggend maar 
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belangrijk voorbeeld is aan het kind vragen wat hij of zij op internet doet en praten 
over internet (tabel 6.6). De ouders die dit frequent doen, zijn in de minderheid. 
Toch wordt het regelmatig communiceren met het kind over internet aangeraden. 
Het discussiëren met het kind over internet verlaagt riskante internetactiviteiten van 
jongeren (Berson et al. 2002; Pardoen en Pijpers 2006).

Het advies om te praten keert regelmatig terug op websites over internetveiligheid 
en in speciaal op opvoeders gerichte boeken over dit onderwerp. Het is een manier 
waarop ouders betrokkenheid kunnen tonen bij het onderwerp. Als er problemen 
ontstaan, zal het kind dan eerder voor hulp bij de ouders aankloppen. Voorlichters 
die op scholen langsgaan om klassikaal voorlichting te geven, wijzen er ook op 
dat de jongeren het leuk vinden als een volwassene interesse toont in wat ze zoal 
online doen. De positieve gevolgen van communiceren over internet van ouders met 
hun kinderen hebben zich op meerdere gebieden bewezen; zo beschermt het ook 
tegen het ontstaan van compulsief internetgebruik bij jongeren (Van den Eijnden en 
Vermulst 2006).

Een andere voorzorgsmaatregel die ouders kunnen nemen, is het zich informeren 
over de gevaren die het kind kan lopen op internet. Dit kan bijvoorbeeld door erover 
te lezen of het te bespreken met anderen. Bijna alle ouders houden zich hier weinig 
of nooit mee bezig. Het is mogelijk dat ouders vinden dat ze al genoeg op de hoogte 
zijn. Dit lijkt echter niet het geval, gezien het eerder aangetoonde verschil in de 
visie van jongeren en van ouders omtrent het (onwenselijk) gedrag van de jongeren 
op internet. Ook blijven ouders nauwelijks in de buurt om een oogje in het zeil te 
kunnen houden als het kind online is. Het zou goed kunnen dat ook hieraan vertrou-
wen in het kind aan de basis ligt, zoals dat ook een reden was voor de geringe con-
trole van ouders van het websitebezoek van hun kind. Tot slot checken weinig ouders 
de e-mail van het kind om op de hoogte te raken van wat het kind online uitspookt. 
Dit valt waarschijnlijk vanuit het privacyoogpunt te verklaren.

Tabel 6.6
Frequentie van het nemen van voorzorgsmaatregelen op het gebied van internetveiligheid door 
ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2005 (in procenten)

dagelijks
3 tot 6 keer 
per week

1 of 2 keer 
per week

< 1 keer 
per week

zelden of 
nooit

vragen aan het kind wat het op internet doet 11 10 21 32 26

praten met het kind over internet 6 8 20 43 24

informeren over de risico’s van internet voor 
het kind 2 2 7 44 46

in de buurt zijn als het kind online is om oogje 
in het zeil te houden 11 8 10 13 58

e-mail van het kind checken 1 0 2 5 92

Bron: SCP (ICTS’05/06)
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6.5 Kennis van ouders over de internetactiviteiten van jongeren

In paragraaf 6.2 zijn de risico’s van onder andere profi elsites, de webcam, chatten 
en afspraakjes via chatten aan de orde gekomen. Hoe goed zijn ouders ervan op de 
hoogte of hun kind zich met deze internetactiviteiten bezighoudt?

Over het algemeen, zonder internetactiviteiten te specifi ceren, zegt 85% van de 
ouders dat een van hen of beiden weten wat het kind op internet doet. Van de tieners 
zegt 88% dat hun ouders wel of deels weten wat ze doen. Doordat dit aardig over-
eenkomt, lijkt het op het eerste gezicht wel mee te vallen met het idee dat ouders niet 
weten wat hun kinderen online doen. Van de ouders die zeggen niet te weten wat hun 
kind op internet doet, zeggen bovendien alsnog vijf van de zes van deze tieners dat 
hun ouders daar wel van op de hoogte zijn.

In hoofdstuk 5 is terug te vinden dat ruim een derde van de jongeren een profi elsite 
onderhoudt (tabel 5.5). Ook houden veel tieners een fotoalbum bij, en sommige een 
weblog of homepage. Als al deze vier soorten websites tezamen genomen worden, 
dan heeft 53% van de tieners minimaal één van deze vier soorten. Aan de ouders is 
gevraagd of het kind volgens hen een website heeft en of ze weten wat erop staat. Van 
de jongeren die een website hebben, weet ruim een derde van hun ouders hier niet 
van af (tabel 6.7). Daarnaast zegt een op de vijf ouders niet te weten of het kind een 
website heeft. Slechts een klein deel van de ouders die aangeven dat hun kind een 
website heeft, zegt goed te weten wat erop staat.

Deze cijfers gelden voor alle vier de soorten websites tezamen, maar als we de 
profi elsites apart bezien, liggen de verhoudingen ongeveer gelijk. Dit betekent dat 
veel tieners informatie en foto’s op hun profi el hebben staan zonder dat hun ouders 
daarvan op de hoogte zijn. De online gecreëerde identiteit van het kind blijft onzicht-
baar voor deze ouders. Het is geen uitzondering dat deze identiteit afwijkt van de 
werkelijkheid: ongeveer de helft van de jongeren experimenteert op hun profi elsite 
door zich mooier, fl irteriger en stoerder voor te doen (Valkenburg 2006). Dat hoeft 
geen probleem te zijn. Jongeren die negatieve gevolgen ondervinden van het gebruik 
van profi elsites zijn in de minderheid. De meerderheid lijkt positieve gevolgen van 
zelfpresentatie via een profi elsite te ondervinden. Bovendien hebben tieners natuur-
lijk hun eigen privéleven, waarvan ouders niet alles tot in detail hoeven te weten. 
Als de ouders echter helemaal niet op de hoogte zijn van de profi elsite van het kind, 
zullen ze in de risicovolle gevallen (te veel persoonlijke informatie, te uitdagende 
foto’s) ook geen maatregelen kunnen nemen.
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Tabel 6.7
Kennis van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs over het hebben van een website 
van hun kind, 2005 (in procenten)

volgens de ouders van jongeren 
die geen website hebben

volgens de ouders van jongeren 
die wel een website hebben

weet niet 22 20

nee 60 35

ja, maar inhoud nooit gezien 6 13

ja, weet beetje wat erop staat 9 23

ja, weet goed wat erop staat 2 9

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Een profi elsite is virtueel en bestaat alleen op internet. Een webcam daarentegen is 
een tastbaar en zichtbaar apparaatje. Hierdoor is de kennis van de ouders over de 
aanwezigheid van een webcam in huis groter dan over het bestaan een eventuele 
profi elsite van het kind. Ook weten ouders goed of hun kind de webcam gebruikt of 
niet: vier van de vijf ouders weten of het kind wel of niet een webcam gebruikt bij het 
chatten op msn (zie ook § 5.2).

Nieuwe vrienden
Voorlichting en regels die met sociale interactie te maken hebben, komen het meest 
voor (tabel 6.4). Ook maken ouders zich het meeste zorgen om gebeurtenissen die 
met contacten met derden te maken hebben (tabel 6.2). Een relevante vraag is daar-
mee in hoeverre ouders er weet van hebben of hun kind wel of niet nieuwe vrienden 
via internet heeft gemaakt.

In paragraaf 5.4 is al uitgebreid aan bod gekomen hoeveel jongeren nieuwe vrien-
den via internet hebben gemaakt en hoeveel ze daarvan in het echt ontmoet hebben. 
Iets meer dan de helft (51%) van de tieners zegt dat ze nieuwe mensen hebben leren 
kennen via internet. Van alle ouders zegt echter maar 18% dat hun kind wel eens 
nieuwe vrienden via internet heeft gemaakt (niet in tabel). Als we de jongeren die 
vrienden gemaakt hebben op internet koppelen aan hun ouders, blijkt maar een 
kwart van hun ouders aan te geven dit te weten. De helft denkt dat het niet gebeurt 
en het andere kwart zegt het niet te weten. Daar moet bij worden aangetekend dat 
het hier gaat om nieuwe vrienden die online gemaakt zijn. Als een tieners een nieuwe 
persoon in zijn of haar msn-lijst als nieuwe vriend beschouwt, is het begrijpelijk dat 
de ouder dat niet weet of die persoon vanuit het eigen referentiekader niet als vriend 
aanmerkt. Het is belangrijker dat de ouders ervan op de hoogte zijn wanneer de 
tiener online gemaakte vrienden ook in het echt heeft ontmoet.

Tabel 6.8 betreft uitsluitend jongeren die via internet nieuwe vrienden hebben 
gemaakt (de genoemde 51% van alle jongeren). De tabel bevat de vier mogelijke ant-
woorden van de tieners en hun ouders. Het vetgedrukte percentage geeft aan dat de 
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tieners en hun ouders overeenkomstige antwoorden hebben gegeven. Aan de eerste 
kolom is te zien dat bijna driekwart van de ouders zegt dat het kind geen van de 
nieuwe vrienden in het echt heeft leren kennen, waarbij de jongere dat inderdaad niet 
heeft gedaan. Daarentegen is in de tweede kolom het overeenkomstige antwoord 
duidelijk niet het grootst: van de jongeren die sommigen van de nieuwe vrienden 
in het echt hebben ontmoet, zegt het merendeel van hun ouders juist dat ze dat niet 
gedaan hebben (53%). Ook uit de laatste twee kolommen wordt duidelijk dat ouders 
niet erg goed op de hoogte zijn van het aantal online gemaakte vrienden dat hun 
kinderen in het echt ontmoet hebben. Toch zijn bij deze laatste twee kolommen de 
ouders die zeggen dat hun kinderen helemaal geen vrienden in het echt hebben leren 
kennen, niet in de meerderheid. Twee derde van de ouders zegt wel te weten dat hun 
kind nieuwe internetvrienden ook in het echt ontmoet heeft. Waar de ouders zich 
voornamelijk in vergissen, is het aantal.

Tabel 6.8
Kennis van ouders over het in het echt leren kennen van internetvrienden door hun kinderen 
(leerlingen in het voortgezet onderwijs), 2005 (in procenten)

volgens de ouders

geen nieuwe 
vrienden in het 
echt ontmoet 

sommigen nieuwe 
vrienden in het 
echt ontmoet 

de meeste nieuwe 
vrienden in het 
echt ontmoet 

alle nieuwe vrien-
den in het echt 
ontmoet 

volgens de tieners

geen nieuwe vrienden in het 
echt ontmoet 73 53 32 33

sommigen nieuwe vrienden 
in het echt ontmoet 14 25 36 30

de meeste nieuwe vrienden 
in het echt ontmoet 8 11 12 13

alle nieuwe vrienden in het 
echt ontmoet 5 11 20 23

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

Tot slot zijn er gevallen waarbij online contact tot een ontmoeting in het echt heeft 
geleid die vervolgens op een ongewenste manier is verlopen. Van alle tieners heeft 
4% wel eens zo’n ongewenste gebeurtenis meegemaakt en dat is 8% van de groep die 
online gemaakte vrienden in het echt ontmoet heeft. Het is moeilijk te zeggen wat 
volgens de jongeren onder een ongewenste gebeurtenis valt. Het hoeft geen seksuele 
lading te hebben; voor een jongere zou het bijvoorbeeld ook kunnen betekenen dat 
degene met wie ze afgesproken hadden in het echt tegenviel.

Van de tieners die wel eens een ongewenste gebeurtenis hebben meegemaakt, 
zeggen de ouders in negen van de tien gevallen dat er volgens hen geen ongewenste 
gebeurtenis uit een ontmoeting is voortgekomen. Bijna alle jongeren hebben dit ver-
zwegen voor hun ouders. Een van de redenen is dat jongeren zich hiervoor schamen.7

In veilige haven? ict & veiligheid
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6.6 Veilige, veiliger, veiligste gezinnen?

Tot slot bekijken we de samenhang tussen de in de voorgaande paragrafen beschre-
ven aspecten van internetveiligheid: zorgen, opvattingen, voorlichting, regels en 
voorlichtingsmaatregelen. Voor iedere ouder is een score op elk van deze vijf schalen 
uitgerekend. Bij ‘zorgen’ gaat het om de in dit hoofdstuk beschreven zorgen van 
ouders, zoals het zien van gewelddadige beelden door het kind, het vertonen van 
ongewenst gedrag door het kind, het gepest worden van het kind enzovoort. Bij 
‘opvattingen’ gaat het om negatief getinte opvattingen van ouders ten aanzien van 
het internet. Hoe hoger de uitgerekende score van de ouder, hoe negatiever diens 
houding tegenover internet. Bij ‘voorlichting’ en ‘regels’ gaat om de mate van gege-
ven voorlichting en gestelde regels uit tabel 6.4 en bij ‘voorzorgsmaatregelen’ gaat 
om de mate van ondernomen maatregelen uit tabel 6.6.

Voorlichting geven, regels stellen en voorzorgsmaatregelen nemen hangen alle drie 
samen (tabel 6.9). Ouders die meer voorlichting geven, stellen ook vaker regels. 
Ouders die meer regels stellen, nemen ook meer voorzorgsmaatregelen. En ouders 
die vaker voorzorgsmaatregelen nemen, geven ook meer voorlichting. Uitspraken 
over wederzijdse beïnvloeding van deze handelingen kunnen we niet doen; alleen is 
bekend dat een toename op de ene factor samengaat met een toename op de andere 
factor. Voorlichting, regels en voorzorgsmaatregelen hebben dan ook met elkaar 
te maken, alle drie wijzen ze op een actieve houding van de ouders op het gebied 
van internetveiligheid. Deze ouders ondernemen dus vaker op meerdere gebieden 
tegelijk actie.

Een andere sterke samenhang is er tussen een negatieve opvatting van internet en 
het zich zorgen maken van de ouder. De ouders die zich meer zorgen maken over 
hun kind in verband met risico’s op internet, hebben tevens een negatievere houding 
tegenover internet. De ouders met een negatieve opvatting geven niet meer voorlich-
ting, maar stellen wel meer regels en nemen meer voorzorgsmaatregelen. Die relatie 
is sterker bij het zich zorgen maken van ouders en voorlichting geven, regels stellen 
en voorzorgsmaatregelen nemen. Het lijkt aannemelijk dat ouders zich eerst zorgen 
maken en daardoor voorzorgsmaatregelen gaan ondernemen, maar de invloed kan 
ook omgekeerd liggen. Zo zou het bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat naarmate de 
ouder zichzelf meer over de risico’s informeert, hij of zij zich steeds meer zorgen 
gaat maken.
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Tabel 6.9
Samenhang tussen zorgen, negatieve opvattingen, voorlichting, regels en voorzorgsmaatregelen 
van ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs, gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en 
opleiding, 2005 (in Pearsons correlatiecoëffi ciënten)

negatieve 
opvattingen voorlichting regels voorzorgsmaatregelen

zorgen 0,38 0,16 0,12 0,17

negatieve opvattingen n.s. 0,10 0,08

voorlichting 0,30 0,27

regels 0,39

Bron: SCP (ICTS’05/’06)

6.7 Samenvatting

– Van de computers die de tieners het vaakst gebruiken thuis, bevat 96% een antivi-
rusprogramma, 81% een fi rewall, 77% antispyware-software en 68% pop-upkil-
lers. Filters tegen websites met seksuele of gewelddadige inhoud is op 21% van 
deze computers geïnstalleerd.

– Jongeren storen zich op internet het meest aan reclame (93%), pop-ups (89%) en 
spam (80%). Veel meer meisjes storen zich aan beelden met seks of geweld dan 
jongens.

– De helft van de ouders maakt zich er wel eens zorgen over dat hun kind iemand 
met verkeerde bedoelingen op internet tegenkomt of dat het kind seksuele of 
gewelddadige beelden ziet. Minder ouders maken zich er zorgen over dat het kind 
gepest wordt (15%), zelf pest (10%) of zelf ongewenst seksueel gedrag vertoont via 
de webcam, msn en foto’s (10%).

– 57% van de ouders zegt dat zij voorlichting hebben gegeven over het oppassen 
met het geven van informatie over jezelf. Bij de overige soorten voorlichting (over 
onbetrouwbare informatie op internet, porno, gewelddadige beelden en racisti-
sche uitspraken) zegt een meerderheid van de ouders dat ze het kind hier niet over 
hebben voorgelicht.

– 57% van de ouders zegt dat er thuis een regel is over het afspreken met onbeken-
den na de chat of msn. Andere regels (hoelang en wanneer de jongere mag inter-
netten en welke sites verboden zijn) gelden volgens de minderheid van de ouders 
in het gezin.

– 56% van de ouders zegt het websitebezoek van hun tiener niet te controleren 
omdat ze het vertrouwen, 38% zegt dit bezoek wel te controleren.

– 60% van de jongeren zegt dat hun ouders hun websitebezoek niet controleren; dit 
is het geval als de ouders zeggen dat ze hun kind niet controleren, maar ook als de 
ouders zeggen dat wel te doen.
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– Er is een verschil in de antwoorden van ouders en kinderen aangaande door de 
ouders gegeven voorlichting en regels over internetgebruik. Ouders zeggen vaker 
dat dit gebeurd is dan de tieners.

– 34% van de ouders praat wekelijks of vaker met het kind over internet en 41% 
vraagt aan het kind wat het op internet doet. 29% van de ouders blijft regelmatig 
in de buurt als het kind online is, om een oogje in het zeil te houden.

– De meeste ouderen van jongeren met een website zeggen dat het kind volgens hen 
geen website heeft of zeggen het niet te weten Van de jongeren met een website 
zegt 9% van de ouders goed te weten wat erop staat en 23% zegt een beetje te 
weten wat erop staat.

– Een derde tot de helft van de ouders zegt dat hun tiener geen nieuwe internet-
vrienden in het echt heeft ontmoet, terwijl de jongere aangeeft dat dit wel het 
geval is.

– 8% van de groep jongeren die nieuwe internetvrienden in het echt hebben 
ontmoet, zegt dat een of meerdere van die ontmoetingen ongewenst verliep. In 
negen van de tien gevallen zeggen hun ouders dat hun kind nooit een ongewenste 
ontmoeting heeft gehad.

– Ouders die voorlichting geven, stellen ook vaker regels en ondernemen ook vaker 
andere voorzorgsmaatregelen op het gebied van internetveiligheid. Naarmate 
ouders een negatievere opvatting van internet hebben, maken zich vaker zorgen 
over hun tiener op internet.
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Noten

1 Deze zogenaamde survival time wordt bijgehouden door het sans Internet Storm 
Center, zie: http://isc.sans.org/survivalhistory.php, geraadpleegd op 15 december 
2006.

2 Www.telegraaf.nl, 20 juni 2006, ‘30 miljoen geëist van MySpace na verkrachting’ 
(http://www.telegraaf.nl/i-mail/45011031/Moeder_eist_30_miljoen_van_MySpace_
na_verkrachting_dochter.html), geraadpleegd op 15 december 2006.

3 Zie www.politie.nl/Hollands-Midden/projecten/kinderen_veilig_online.asp, geraad-
pleegd op 15 december 2006.

4 Zie www.nrc.nl, 18 april 2006, ‘Jaja, leuk, maar als je niet verder gaat...’ (www.nrc.
nl/krant/article285317.ece), geraadpleegd op 15 december 2006.

5 Sommige stellingen zijn door beperkingen aan de omvang van de jongerenvragen-
lijst alleen aan de ouders voorgelegd; hier zijn er dus geen gegevens van de jongeren 
beschikbaar.

6 Artikel ‘Do You Know Where Your Kids Are Clicking?’ in pc Magazine, juli 2006.
7 Zie ‘Protecting Children from Cyberspace Invaders’, 14 oktober 2006 (www.miami.

com/mld/miamiherald/15747849.htm), geraadpleegd op 15 december 2006.
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Op de website van Netwerk VSP (www.vsp.nl), een verspreider van huis-aan-huisdrukwerk, 

kunnen de bezorgers (doorgaans tieners) reageren op stellingen. Hieronder staan de 

reacties van tieners op de stelling: ‘Sommige internetsites mag ik niet bekijken van mijn 

ouders; hoe zijn de regels bij jou thuis? Mag je overal heen surfen of willen je ouders dat je 

bepaalde sites niet bezoekt? En hou je je daar ook aan?’

Ik mag op alle sites komen en kijken, me ouders weten niet eens hoe ze hem aan moeten 

zetten laat staan dat ze moeten internetten  Anoniem

Nou ik mag niet op site’s die niet voor mijn bestemd zijn, nou zit ik ook weinig op internet, ik zit 

meer op MSN, maar ik geef mijn ouders groot gelijk en ik zal daar ook niet moeilijk over doen..

Nou dit was mijn mening..Bye Bye Greetss. Mij

Bij mij thuis zijn er geen regels. Dat vind ik ook logisch, want je kunt zelf toch heel goed 

inschatten wat je wilt zien en wat niet!?!? Sven

Me ouders vinden het niet zo leuk als k op chatboxen met allemaal vreemden ga chatten maar 

dat doe ik toch niet zit alleen op MSN (niet dat k daar iedereen ken) maar goed en dat k op 

porno sites ga kijken maar dat hebben ze nooit duidelijk verboden omdat ze weten dat ik zoiets 

toch niet doe. Anne

Ik mag alles wel dacht ik zo! En ze kunnen ook niet zoveel controleren aangezien dit mijn eigen 

computer is met wachtwoord e.d.  Tom

Bij mij zijn er zeker regels verbonden aan het bezoeken van internetsites. Waar ik niet op mag 

ga ik ook niet. Kareshma

Ik mag bijna alles behalve op seks sites maar wat heb ik daar dan ook te zoeken he  Ikkuh

Ze wete t bij mij niet eens waar ik op surf, mn pc staat op mn kamer en ik wis vaak mn sites na 

een paar dage  Bernadette

Mijn vader heeft helaas iets ingesteld zodat ik niet op alle sites kan komen en hij ziet altijd op 

zijn computer wat ik gedaan heb. Robin

Mijn ouders hebben mij nog nooit gezegd welke sites ik wel mag bezoeken en welke niet. Dat 

moet ik zelf weten. Ik kijk nooit op 18+ sites, en ik chat ook niet met vreemden. Gek dat de 

vrijheid van het surfen juist zo werkt dat je die dingen juist niet doet  Ook krijg ik na elke 

keer dat ik mijn webbrowser afsluit een berichtje met de vraag of ik mijn privé-gegevens wil 

opruimen, en dat doe ik dan ook. Paul
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Ik mag kijken waarop ik wil mijn ouders maken er geen probleem over daarover zijn mijn ouders 

zeer chill. Mi

Ik zit altijd op internet ik mag gewoon op internet maar op sites die niet voor mij bedoeld zijn 

kom ik niet...en 1 ding geef ik nooit en dat is een regel niet mijn telefoon nummer of wat dan 

ook aan een vreemde geven. Linda

Ik google heel wat af, dus op ongewenste sites ben ik wel eens geweest. Ik kijk daar niet eens 

op verder. Chatten mag ik niet van mijn ouders. Vind ik ook niet eens leuk. MSN is toch ver-

trouwder. Forums bezoek ik wel, maar daar heb je eigenlijk weinig vervelende mensen rondhan-

gen. Jasmijn
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7 Met het oog op de toekomst

7.1 Digitalisering

In 2000 verscheen het rapport Digitalisering van de leefwereld (Van Dijk et al. 2000), 
waarvan de titel het voortschrijdende proces van de innesteling van ict in het dage-
lijks leven aangeeft. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en kunnen we constateren 
dat de leefwereld nog immer digitaliseert. In Nederlandse huishoudens is steeds 
vaker een computer met internetaansluiting aanwezig, en ook nemen de vaardig-
heden om effi ciënt met deze nieuwe technologie om te gaan verder toe. Dit heeft er 
onder meer toe geleid dat bij gezinnen met (een) kind(eren) tussen de 13 en 18 jaar 
– in 2000 al koplopers in het digitaliseringproces – in 2005 inmiddels gemiddeld 
2,5 computers in huis staan. In deze gezinnen is de internetcomputer steeds minder 
een door alle huisgenoten gebruikt apparaat, maar een instrument voor individueel 
gebruik.

Vanaf 2000 is breedband opgekomen en vond de verschuiving plaats van inbel-
len naar altijd online voor een vast tarief. Bijna alle gezinnen met kinderen hadden 
begin 2006 een breedbandaansluiting op internet. Met het toenemen van de snelheid 
van de verbinding namen de gebruikersmogelijkheden toe. Het aantal functies van 
de computer is hiermee verder uitgebreid. De individualisering van de apparatuur 
en de uitbreiding van de gebruikersmogelijkheden hebben consequenties voor het 
gebruik ervan. De duur van het gebruik is langer geworden en ook de diversiteit van 
het gebruik is verder toegenomen.

Diffusie van bezit en gebruik leidt ertoe dat steeds meer bevolkingsgroepen op 
internet vertegenwoordigd zijn. Ook de groep met de grootste digitale achterstand, 
namelijk de ouderen, is aan een inhaalslag bezig. Steeds meer surfende senioren ont-
dekken de mogelijkheden en het gemak van internet (De Haan et al. 2004; Duimel te 
verschijnen). Waar ouderen hun digitale drempelvrees lijken te verliezen, maar toch 
nog wat onwennig in de virtuele wereld vertoeven, lijken jongeren zich er juist erg 
op hun gemak te voelen. De aanvangsleeftijd waarop jongeren achter de computer 
plaatsnemen daalt nog steeds. Hun vertrouwde omgang met nieuwe technologie 
betekent echter niet dat het digitale domein voor hen vrij van gevaren en problemen 
is en dat opvoedkundige begeleiding hier niet meer op zijn plaats zou zijn. In dit 
rapport is niet alleen in detail het internetgebruik van tieners besproken, er is tevens 
veel aan het licht gekomen over de omgang met leeftijdsgenoten, de houding van hun 
ouders en over de bedreiging van de internetveiligheid. In dit slothoofdstuk plaatsen 
we de consequenties van een frequent en veelzijdig internetgebruik in een wat breder 
perspectief.
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7.2 Sociale gevolgen

De opkomst van internet raakt aan de discussie over de teloorgang van sociaal 
kapitaal in de westerse samenleving. Volgens Putnam (2000) zijn Amerikanen steeds 
minder geïntegreerd in geïnstitutionaliseerde sociale verbanden. De toegenomen 
televisiekijktijd verdenkt hij, door het grote tijdsbeslag als een van de oorzaken 
van de afbrokkelende sociale contacten. Over de invloed van internet is Putnam 
ambivalent. Aan de ene kant kan het computergebruik een solitaire bezigheid zijn, 
maar Putnam heeft er ook oog voor dat internet een sociaal medium is, geschikt om 
nieuwe contacten aan te gaan en bestaande mee te onderhouden. Putnam baseert 
zijn conclusies over de invloed van computergebruik op gegevens uit de jaren negen-
tig. Zoals gezegd zijn de mogelijkheden in de virtuele wereld daarna sterk uitgebreid 
en zijn er ook veel meer mensen als potentiële contactpersonen aanwezig. Deze 
ontwikkelingen deden zich niet alleen in de Verenigde Staten voor, maar in vrijwel 
alle landen, en zeker ook in Nederland.

Tegen deze achtergrond zou het toenemende aantal uren dat Nederlandse tieners 
achter de computer zitten, het doembeeld kunnen versterken van de jongere die 
alleen nog maar communiceert via internet en vereenzaamt achter zijn of haar beeld-
scherm. Van vereenzaming door internet is echter geen sprake. Online contact werkt 
voor tieners vooral aanvullend op hun offl ine sociale netwerk. Naarmate tieners 
meer contacten via internet hebben, hebben ze ook meer contact in het echte leven. 
Chatten betekent daarnaast niet automatisch dat de jongere alleen achter de compu-
ter zit; veel tieners msn’en vaak samen met een vriend of vriendin. Bovendien vinden 
tieners elkaar in het echt zien nog steeds veruit het belangrijkst. Er zijn daarin geen 
gronden te herkennen voor de vrees dat de digitalisering van hun leefwereld jonge-
ren isoleert. Het sociale leven van jongeren beperkt zich niet, maar breidt zich eerder 
uit door internet. Het tijdverdrijf van jongeren speelt zich meer af in een virtuele 
wereld die geen geografi sche beperkingen kent. Digitale communicatiemiddelen 
maken vriendschappen los van fysieke locaties en scheppen onbeperkte mogelijk-
heden voor het aangaan, onderhouden en behouden van sociale relaties. Zo blijken 
bijna alle tieners msn te gebruiken om contacten in stand te houden met oud-klas- 
of buurtgenootjes. Sociaal kapitaal lijkt in plaats van verloren te gaan, alleen maar te 
groeien.

Jongeren hebben mede door internet steeds grotere en bredere sociale netwerken. Ze 
hebben ellenlange contactlijsten via msn en vaak meer dan honderd contactperso-
nen en vrienden op profi elsites en social networking sites. Zelfs de drempel om iemand 
pas in het netwerk toe te laten nadat er persoonlijk contact is geweest, is weggeval-
len; ook vrienden van vrienden worden aan het netwerk toegevoegd. Bij ieder indi-
vidu komen meerdere overlappende netwerken samen. De netwerken zijn bovendien 
open en zichtbaar geworden door internet. Jongeren geven elkaar en anderen op 
hun eigen website inkijkjes in hun leven via profi elinformatie, foto’s en persoonlijke 
berichtjes. Hun netwerk van contacten is daarmee vaak zelfs letterlijk zichtbaar. 
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Familie, vrienden, kennissen, schoolgenoten en collega’s komen samen in deze net-
werken op internet, waardoor de diverse levensdomeinen werk, school en privé, door 
elkaar heen lopen. Rangen en standen lijken weg te vallen. Iedereen gaat mee in de 
stroom van casual conversation. Het is een voorbeeld van informatisering die informa-
lisering versterkt: informalisering vervaagt de scheidslijn tussen privé en openbaar, 
tussen werk en thuis, tussen vrije tijd en arbeid. Het leidt tot onthiërarchiesering en 
grotere gelijkheid in verhoudingen tussen mensen (Schnabel 2000). Als jongeren 
deze manieren van communicatie vasthouden, zullen netwerken van mensen steeds 
breder en informeler worden.

Informatisering (de opkomst van en groeiende omgang met nieuwe technologie) 
versterkt ook individualisering. Door de vrijmaking uit traditionele klasse- en fami-
liebindingen en uit traditionele geslachts- en leeftijdsspecifi eke rollen, wordt ieder-
een meer vormgever van en verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Sociale contacten 
zijn vaker tijdelijk en dienstbaar aan de uitbouw van het eigen levensproject. Door 
internet zijn de keuzemogelijkheden met wie je omgaat en hoe je die sociale contac-
ten vormgeeft verder toegenomen. Een voorbeeld van selectiviteit die eigen voorkeu-
ren volgt, is het accepteren van vrienden of blokkeren van ongewenste vrienden in de 
msn-contactlijst. Dat jongeren hun levensloop en identiteit in eigen hand nemen, is 
ook zichtbaar in de zelfprofi lering op internet. Jongeren passen hun werkelijke pro-
fi el aan en modelleren dat tot het het gewenste zelfbeeld weergeeft. Dit profi el wordt 
vervolgens aan de buitenwereld getoond.

De informalisering en individualisering vinden ook plaats binnen het gezin. Als de 
jongere in het gezin degene is die het meest thuis is op internet, dan knaagt dat aan 
het gezag van de ouders. Met de opkomst van onderhandelingshuishoudens kwam 
dit gezag toch al ter discussie te staan. Bovendien wordt de onderhandelingspositie 
van ouders er niet sterker op als jongeren steeds langer en frequenter contact hebben 
met leeftijdsgenoten en via de nieuwe media nog eens extra beïnvloed worden door 
mediabedrijven en de muziekindustrie. Peers en media winnen aan invloed, terwijl 
opvoeders terrein moeten prijsgeven. Het is aannemelijk dat digitale technologie 
leidt tot een verdere verschuiving van de invloedbalans in de pedagogische driehoek 
van peers-opvoeders-media (De Haan en Van den Broek 2000).

Gevolgen voor ongelijkheid
De discussie over ict en sociale ongelijkheid is lange tijd gedomineerd door het 
vraagstuk over het bestaan van een digitale kloof. Die zou een scheiding inhouden 
tussen mensen die wel en geen pc hebben, of die wel of niet online zijn, of tussen de 
informatierijken en de informatiearmen. Deze zeer vereenvoudigde weergave heeft 
eind jaren negentig bijgedragen aan het luiden van de alarmklokken, omdat digitaal 
verdwaalden niet tijdig het juiste pad konden vinden. Met de voortgaande versprei-
ding van apparatuur en verbindingen verliest dit digitalekloofi dee aan relevantie. 
Onder jongeren is deze kwestie vrijwel een gepasseerd station. De verschillen tussen 
leerlingen in de beschikking over ict zijn bijna verdwenen, nu in bijna alle gezinnen 
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met tieners (minimaal) een computer en een internetaansluiting aanwezig zijn. Dit 
wil overigens niet zeggen dat alle verschillen nu opgeheven zijn. Verschillen zitten 
thans niet in de aanwezigheid van een computer, maar in de hoeveelheid apparatuur, 
de snelheid van de computer en van de internetverbinding.

Verschillen in gebruik en in vaardigheden blijven bestaan, niet zozeer tussen 
jongens en meisjes, als wel tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus. 
Lager opgeleide tieners msn’en vaker en langer en gebruiken de computer vaker 
voor entertainment dan hoger opgeleide tieners. Hoger opgeleide tieners zetten 
hun gebruik vaker als functioneel middel in, als ondersteuning van hun scholing. 
Hierdoor investeren ze meer in hun scholingstraject en daarmee in hun toekomst en 
carrière dan lager opgeleiden. Hoger opgeleiden hebben daarmee meer strategische 
vaardigheden (internetgebruik inzetten voor het eigen belang) dan lager opgeleiden, 
die internet in mindere mate inzetten voor de verbetering van hun eigen sociaaleco-
nomische positie, maar eerder voor vermaak.

Een andere opmerkelijke ongelijkheid is die binnen het gezin. De digitale afstand 
ligt niet zozeer tussen tieners en hun ouders, zoals vaak verondersteld wordt, als wel 
tussen moeders en de rest van het gezin. Moeders gebruiken de computer en internet 
minder vaak, minder divers en beschikken over minder vaardigheden. Dit hoeft niet 
problematisch te zijn; vaders nemen vaak de digitale rol op zich in het gezin, zoals 
dat ook bij het programmeren van de videorecorder of het instellen van de televisie 
het geval was.

Vaders kunnen hun kinderen in vaardigheden redelijk bijbenen en bij sommige 
technische vaardigheden nemen zij zelfs het voortouw. Er is waarschijnlijk wel een 
verschil in het soort applicaties waar kinderen en hun ouders zich in bekwamen. 
Zo zullen beiden eerder websites en programma’s gericht op hun eigen doelgroep 
bezoeken en gebruiken. Als geringe ervaring van ouders leidt tot weinig kennis van 
de toepassingen die hun kinderen gebruiken, kan dit tot verwijdering leiden. Ouders 
handelen soms vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ontoereikende kennis en 
begrip kan afbreuk doen aan hun geloofwaardigheid tegenover het kind.

Ongelijkheden zijn er dus nog steeds, maar nu betreffen die de mate en de diversi-
teit van het computergebruik en de mate waarin iemand over digitale vaardigheden 
beschikt. Ongelijkheid wordt ook steeds meer gekoppeld aan de consequenties 
van deze verschillen in gebruik en vaardigheden. Eén mogelijkheid is dat digitaal 
vaardige jongeren in het onderwijs profi jt trekken van hun vaardigheden. Dit is hier 
niet verder onderzocht, omdat het niet binnen het bestek van dit onderzoek valt. Een 
andere mogelijke consequentie betreft de gevaren die jongeren online lopen. Reden 
om nader in te gaan op de internetveiligheid van tieners.

Veiligheid
Met de digitale groei, groeit ook het belang van internetveiligheid voor jongeren. 
Het toenemende aantal computers in huis heeft als consequentie dat jongeren 
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steeds vaker een computer met internetaansluiting op de eigen kamer hebben. Deze 
jongeren hebben er een grotere bewegingsvrijheid, zijn vaker online, msn’en langer 
en hebben vaker een eigen website, zoals een profi elsite. Dit hoeft geen probleem te 
zijn, maar het zijn wel activiteiten die een zeker risico inhouden. Volwassenen met 
weinig verheven bijbedoelingen die op kinderen of tieners uit zijn, zullen juist op 
profi elsites of via msn met hen in contact proberen te komen.

De meeste ouders zeggen zich zelden of nooit zorgen te maken over hun tieners 
in relatie tot veiligheid op internet. Toch zegt de meerderheid van de ouders zich 
bewust te zijn van de gevaren op internet. De risico’s voor het eigen kind lijken ze als 
niet zo groot te beschouwen. Ouders hebben een vrij groot vertrouwen in de zelfred-
zaamheid in hun kind op internet. De meeste jongeren zeggen dat hun ouders geen 
voorlichting over risico’s hebben gegeven en dat er thuis geen internetregels gelden. 
Ouders zeggen vaker dat dit wel het geval is. Hierbij moet wel aangetekend worden 
dat sociaal wenselijke antwoorden van ouders een rol kunnen spelen.

Er zijn in dit rapport meerdere verschillen in perceptie op internetgebied tussen 
ouders en jongeren aan het licht gekomen. Volgens de ouders doet hun kind alles in 
mindere mate dan de jongeren zelf aangeven: minder computeractiviteiten, minder 
zoekgedrag op internet, minder msn-gebruik, minder bezit van een website, minder 
internetvrienden en minder daaruit voortgekomen ongewenste ontmoetingen. Dit 
is van belang voor de opvoedkundige rol die de ouders uitoefenen. Meer dan de 
helft van de ouders van jongeren met een website zegt niet te weten dat het kind een 
website heeft of zegt dat het kind er geen heeft. De vraag is of de ouders, als zij dit 
wel weten, eerder zullen waarschuwen voor het geven van persoonlijke informatie 
op internet. Daarnaast zegt meer dan een derde van de ouders dat het kind geen 
internetvrienden in het echt heeft ontmoet, terwijl het kind zegt dat dat wel gebeurd 
is. Zullen deze ouders, als zij hiervan op de hoogte zijn, wel regels stellen over het 
afspreken met onbekenden na chat of msn?

7.3 Bewustwording

De gegevens van de ouders zijn voor dit rapport eind 2005 en begin 2006 verzameld. 
Vooral rond en vanaf die tijd zijn er veel televisie-uitzendingen geweest over gevaren 
voor kinderen op internet. In augustus tot en met november 2005 hebben Zembla, 
Rondom tien, Netwerk en Nova er allen een uitzending aan gewijd en in 2006 hebben 
Netwerk en Nova wederom een programma over jongeren en internet gemaakt. De 
campagne ‘Internetseks, daar kun je goed ziek van zijn’ heeft in juli een voorlich-
tingsspotje op de buis gebracht over webcamseks. sire stelt sinds maart 2006 
met een spotje over digitaal pesten het vertrouwen in het eigen kind ter discussie, 
alsmede de onwetendheid van sommige ouders over het ongewenste gedrag van hun 
eigen kind. De gegevens uit het onderhavige onderzoek wijzen niet op een actieve 
houding van ouders om hun kinderen op internet te beschermen. Het is de vraag of 
en in hoeverre de media-aandacht en de bewustwordingsprogramma’s daarin veran-
dering hebben gebracht sinds het moment van dataverzameling.
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Als ouders het gevoel hebben dat ze niet goed weten of begrijpen wat hun kind op 
internet doet en daarover bijgespijkerd willen worden, kunnen ze kiezen uit ver-
scheidene cursussen en ouderavonden, die door het hele land plaatsvinden. Op deze 
avonden voor opvoeders wordt bijvoorbeeld uitleg gegeven over wat hun kinderen 
zoal op internet doen, hoe msn- en sms-taal in elkaar zit en hoe het chatprogramma 
msn werkt. Bovendien zijn er tal van folders, boeken en websites met voorlichting 
voor ouders. Op internet zijn er tevens vele websites met voorlichting te vinden over 
internetveiligheid. Een bekende en uitgebreide website is www.mijnkindonline.nl 
en het daaraan gerelateerde www.mijnkindonline.web-log.nl van Justine Pardoen 
(Ouders Online) en Remco Pijpers (Planet Internet). Zij hebben eveneens meerdere 
boeken geschreven met tips, zoals Mijn kind online (Pardoen en Pijpers 2005) en 
Verliefd op internet (Pardoen en Pijpers 2006). Eveneens geven zij ouderavonden op 
scholen, net als De Kinderconsument, een stichting die zich ook op jongeren en 
internetveiligheid richt. Ook op hun website www.kinderconsument.nl zijn vele tips 
te vinden voor ouders.

De eu heeft een speciaal awareness-programma om – zoals de naam al zegt 
– bewustzijn ten aanzien van internet te vergroten. In Nederland maakt de Digi-
bewust-campagne daar onderdeel van uit. Deze campagne is er specifi ek op gericht 
mensen bewust te maken van de internetgevaren voor onder andere hun kinderen. 
Op hun website brengen ze deze boodschap op intrigerende wijze in beeld; in een 
spotje worden achtereenvolgens vier vechtersbazen, drie prostituees met bedenke-
lijke aanhang, een robot met mitrailleur en een pedofi el, die allen voor de kinderen 
komen, het huis binnengelaten door de moeder. Het is natuurlijk zeer onwaarschijn-
lijk dat een moeder dergelijke gasten in het echt zou toelaten in huis. De boodschap 
aan het eind is dan ook duidelijk: ‘U zou in werkelijkheid uw kind beschermen, doe 
dat dan ook op internet’.

Offl ine en online opvoeden
Het Digibewust-spotje impliceert dat ouders hun kinderen alleen in het echte leven 
behoeden voor gevaren en dit in de digitale wereld achterwege laten. Ouders van 
tieners kunnen doorgaans niet uit eigen ervaring waarschuwen voor de gevaren op 
internet: zij zijn niet opgegroeid met internet en toepassingen als msn en profi elsites 
ontstonden toen hun jeugd allang voorbij was. Hoewel eerder bleek dat de verschil-
len tussen tieners en ouders in het beheersen van instrumentele vaardigheden niet 
zo groot zijn, kunnen ouders het gevoel krijgen achter te lopen bij hun tieners, door 
een gebrek aan kennis over en ervaring met typische toepassingen voor jongeren 
op internet. Als ouders denken dat ze niet kunnen aansluiten bij de digitale leefwe-
reld van hun tieners, is het belangrijk dat zij niet het idee krijgen dat ze hun tieners 
daardoor weinig te vertellen of te leren hebben. Volgens Goodstein gebeurt dit echter 
wel: ouders nemen vaak aan dat hun kinderen meer weten over internet en durven er 
daarom niet naar te vragen.1
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Ook al weten ouders niet precies hoe msn werkt en hoe jongerenwebsites en andere 
toepassingen in elkaar zitten, dit wil niet zeggen dat ze hun kinderen daardoor 
niets bij te brengen hebben. Ouders leren hun kinderen welke waarden, normen 
en omgangsvormen er gelden, wat wel en niet kan. Dit geldt voor de offl ine wereld, 
maar ook voor de online wereld. Het bijbrengen van netiquette (etiquette op inter-
net) is voor kinderen belangrijk. Daarnaast moeten tieners leren hoe je je op internet 
moet gedragen om de grootste gevaren te voorkomen. Ouders dienen zich daarom 
ook in deze virtuele wereld met hun tieners te bemoeien, in discussie te gaan over 
wat daar gebeurt en over de ervaringen van de tieners, net zoals over het dagelijks 
leven in de echte wereld. ‘Als ouders met hun tieners in discussie gaan over internet 
en wat ze er doen en laten, zullen ze merken dat het leven online niet veel verschilt 
van het leven offl ine van tieners” stelt Goodstein.¹ Een groot gedeelte van het tie-
nerleven online is slechts vervanging van het offl ine leven, waardoor internet alleen 
als middel fungeert. Het is daarom belangrijk te kunnen onderscheiden wanneer 
internet dient als vervanging van een alternatief om tot hetzelfde doel te komen en 
wanneer internet als medium iets nieuws of additioneels brengt. Een voorbeeld van 
vervanging is het bekijken van seksplaatjes. Vroeger had iemand op school wel eens 
een seksboekje bij zich, waar de klasgenoten zich voor verdrongen om de plaatjes te 
zien. Nu bekijken tieners dergelijke foto’s stiekem op een website. Het voorbeeld van 
een additionele eigenschap van internet is de anonimiteit, waardoor een kind denkt 
te chatten met een leeftijdgenoot, terwijl dat een volwassen persoon met verkeerde 
bedoelingen kan zijn. Op dat moment bevindt het kind zich in een onveilige situatie. 
De ouders hoeven niet altijd precies te weten wat hun kinderen allemaal doen op de 
computer en zoeken op internet. Maar op het moment dat de veiligheid in het geding 
komt, is ouderlijke inmenging gewenst.

De situaties waarin het echt fout is gegaan, zijn bekend door de berichten in de 
media: spoorloze tieners na een internetafspraak, chantage met beeldmateriaal, 
verspreide seksfi lmpjes van tieners. In hoeverre deze excessen voorkomen is moeilijk 
te zeggen. Als ouders toegeven aan de angst die door dergelijke nieuwsberichten ver-
spreid wordt, ontwikkelen ze een angstige en negatieve houding tegenover internet. 
‘Kinderen willen niet met bange ouders praten over internet, nemen niets van ze aan, 
laat staan dat ze vertellen over hun nare ervaringen’, stelt Pardoen in Trouw (9 mei 
2006).

Als de bemoeienis van ouders afneemt doordat ze ervan uitgaan dat ze niet zoveel 
te vertellen hebben over de digitale leefwereld, ontstaat het risico van een ‘genera-
tiestilte’ (De Haan en Van ’t Hof 2006). Wanneer het stil blijft na een roep naar de 
overkant en je hoogstens je eigen echo terugkrijgt, is er pas echt sprake van een 
digitale gezinskloof. Er zullen zich echter altijd weer nieuwe problemen voordoen 
op internet. Mensen vinden altijd wel nieuwe wegen om anderen op wat voor manier 
dan ook te benadelen. Zo bestaan er tegenwoordig nieuwe woorden die verwijzen 
naar handelingen die we liever niet hadden zien ontstaan, zoals ‘cyberpesten’, 
‘scamming’, ‘happy slapping’ en noem maar op. Het is daarom des te belangrij-
ker dat ouders actief betrokken blijven. Discussies tussen ouders en tieners over 
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internet zijn belangrijk. Goede voorlichting bereidt het kind voor op internet zodat 
het weet waar de risico’s liggen en wat (on)verstandig gedrag is. Een kwart van de 
ouders zegt zelden of nooit met hun kind te praten over internet en ongeveer even-
veel ouders zeggen zelden of nooit aan het kind te vragen wat het op internet doet. 
Volgens Goodstein komt dat doordat het ouders moeite kost om met hun tieners over 
belangrijke onderwerpen te praten, zoals wat ze doen op internet, risico’s, ervarin-
gen enzovoort.¹ Communicatie met het kind over internet toont echter betrokken-
heid, interesse en werkt preventief tegen riskante internetactiviteiten en compulsief 
internetgebruik van jongeren (Berson et al. 2002; Van den Eijnden en Vermulst 2006).

Interneteducatie
Ook al hebben ouders een goede relatie met hun kinderen en praten ze over internet, 
dan nog kan een kind als het iets vervelends heeft meegemaakt in relatie tot inter-
net, ervoor kiezen het niet te vertellen aan de ouders, bijvoorbeeld uit schaamte.2 
Bovendien kunnen jongeren hun negatieve ervaringen voor zich houden uit angst 
dat ze anders niet meer mogen internetten of msn’en. Pardoen en Pijpers van www.
mijnkindonline.nl pleiten daarom voor een online vertrouwenssite waar kinderen 
zelfstandig en anoniem hulp kunnen zoeken.3

Naast de rol van ouders om hun kinderen te beschermen is interneteducatie voor 
jongeren waardevol. Jongeren dienen nog bij te leren over de betrouwbaarheid van 
informatie op internet. Het is verder belangrijk dat tieners goed weten wat de risico’s 
op internet zijn en wat ze niet moeten doen, zoals persoonlijke gegevens kenbaar 
maken of privacygevoelig materiaal online zetten. Veel tieners zijn bovendien naïef; 
ze zien een naam in een e-mailadres en een foto al snel als bewijs dat ze een leeftijds-
genoot tegenover zich hebben. Ook zijn ze snel geneigd informatie over zichzelf af te 
staan als daar iets tegenover staat. Met betrekking tot onderwerpen als de betrouw-
baarheid van informatie op internet, het herkennen van risico’s en veilig gedrag 
online enzovoort, is ook een rol weggelegd voor scholen, bijvoorbeeld door het geven 
van themalessen over internet in het kader van media-educatie. In zulke lessen, 
bijvoorbeeld gegeven door docenten media, educatie of externe sprekers, kunnen 
jongeren leren over deze onderwerpen, maar er ook klassikaal over discussiëren en 
onderling ervaringen uitwisselen.

De ontwikkelingen in mobiel internet onderstrepen het belang van interneteduca-
tie aan kinderen. Op een gegeven moment zullen tieners overal online kunnen zijn. 
Immers, nu bijna alle tieners een mobiele telefoon bezitten, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat de pda, de telefoon met internet, hetzelfde aanschafpatroon zal 
volgen. De tiener maakt dan niet meer locatiegebonden gebruik van internet zoals 
thuis of op school, waar meestal opvoeders of leraren of andere volwassenen in de 
buurt zijn, maar overal. Dit geeft nieuwe vrijheden en benadrukt het belang van pre-
ventieve maatregelen, zoals educatie, boven repressieve maatregelen, zoals blokkades 
opwerpen in de vorm van fi lters. Filters en andere beveiligingsvormen zijn ook van 
belang, maar kunnen omzeild worden. Goede educatie daarentegen blijft een basis.
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Bij de vraag of nieuwe technologie werkelijk iets is waar ouders, en ook leraren, 
beleidsmakers, politici en andere gezagsdragers zich druk over moeten maken bij de 
opvoeding van een nieuwe generatie, tellen alle voorgaande overwegingen mee. De 
online privacy van de jongeren moet worden gerespecteerd, net als in het echte leven. 
Voldoende kennis en inzicht in wat reële risico’s en wat bangmakerij is, is in verband 
daarmee gewenst. Als ouders door gebrekkige kennis internet als bedreiging zien 
en te drastische maatregelen nemen door elke stap van de tieners online te volgen of 
internet zelfs te verbieden, verwijderen ze zich van hun kinderen. Door zich te verdie-
pen in waar hun kinderen op internet mee bezig zijn door daar met ze over te praten, 
net zoals in het dagelijkse leven, vinden ze aansluiting bij hun kinderen. Ouders 
kunnen hun kroost een opvoeding meegeven zonder dat zij in detail hoeven te weten 
hoe de jongerentoepassingen op internet werken. Scholen kunnen in de vorm van 
themalessen over internet jongeren onderwijzen over de digitale wereld. Speciale 
bewustwordingsprogramma’s vanuit de overheid, tot slot, kunnen ook bijdragen aan 
een veilig(er) internet.

7.4 Nieuwe links in het gezin

Internet digitaliseert niet alleen de leefwereld van jongeren, ook de gezinnen op 
zich digitaliseren. In Amerikaans onderzoek bleek dat ouders van kinderen onder de 
18 jaar meer gebruik van internet maken dan volwassenen zonder kinderen. Boven-
dien hebben ze een positievere en enthousiastere opvatting van internet (Allen en 
Rainie 2002). Ouders gaan, net als hun tieners, zelf meer gebruikmaken van ict 
en kunnen naast mobiel bellen ook e-mailen, sms’en en msn’en met hun kinderen. 
Bijna een derde van de ouders heeft inmiddels een msn-account en kan hierdoor 
chatten met hun tiener. Er ontstaan als het ware ‘netwerkgezinnen’.4 Buiten dat 
gezinsleden via ict met elkaar communiceren, helpen ze elkaar ook bij computer- en 
internetaangelegenheden. Ze slaan digitale bruggetjes binnen het gezin door elkaar 
uit te leggen hoe iets werkt, zoeken iets voor elkaar op of laten mogelijkheden van 
internet aan elkaar zien. Hierdoor leggen de gezinsleden zelf actief nieuwe links 
binnen het gezin.
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Noten

1 Zie ‘Parents Tongue-Tied When It Comes to Talking with Teens’, 7 december 2006 op 
de weblog ypulse.com van A. Goodstein (http://ypulse.com/archives/2006/12/parents_
tonguet.php), geraadpleegd op 15 december 2006. 

2 ‘Protecting Children from Cyberspace Invaders’, 14 oktober 2006 (www.miami.com/
mld/miamiherald/15747849.htm), geraadpleegd op 15 december 2006.

3 Zie: www.netwerkconsument.nl/home/poll/survey-test113?func=view;startNew=1, 
geraadpleegd op 15 december 2006.

4 Zie ook ‘Het internet’, interview met Patti Valkenburg in Intermediair, 11 november 
2004. 
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Discussies over internetveiligheid nemen vaak het gezichtpunt van ouders als vertrekpunt, 

maar wat hebben de tieners er zelf over te zeggen? Hoe zien zij de toekomst, bijvoorbeeld 

als zij zelf kinderen krijgen? Pakken jongeren geboren na 1980 een internetopvoeding op 

basis van hun ervaringen anders aan? Tot slot drie reacties van tieners die hun huidige 

visie hierop geven in het forumonderwerp ‘Hoe zou jij je tieners opvoeden over internet?’1

(Jongen, 15 jaar):

‘Ik weet zelf wat internet inhoudt, omdat ik in deze generatie opgroei, dus ik weet op dat 

moment (gelukkig) wat er zoal speelt. In ieder geval zou ik er erg vrij in zijn, ik zou nooit chat-

logs en dergelijke gaan lezen. Als ze het niet bij mij thuis doen, gaan ze het wel ergens anders 

doen. Het enige wat ik kan en zal doen, is zo goed mogelijk duidelijk maken dat ze ten allen 

tijde hun persoonlijke gegevens aan niemand moeten geven etc. Voor de rest is het hopen dat 

ze verstandig genoeg zullen worden en zelf weten wat ze kunnen doen op het internet.’

(Meisje, 17 jaar):

‘Ik zou sowieso willen weten wat mijn kinderen allemaal uitspoken, gewoon omdat ik zelf al 

zoveel mee heb gemaakt hier. Zoals velen wel gezien hebben in mijn weblog, word ik regelmatig 

lastig gevallen door oudere mannen die interesse hebben in een date met mij. Ik zou willen 

dat als mijn kinderen met zoiets in aanraking komen, ze meteen mij waarschuwen. Maar ik zou 

bijvoorbeeld geen hele MSN-logs gaan lezen, het is toch een stuk privacy van je kind, en wij 

hoeven niet alles te weten.

Ik denk dat je met een goede inlichting, al heel ver kan komen. Veel met ze praten, vooral met 

mijn dochter(s), dat ze niet naïef moeten zijn, en zich niet moeten laten ompraten, wat die 

jongen/man hun ook wijsmaakt.’

(Meisje, 15 jaar)

‘Mee eens. Ik vind dat je je kinderen een stuk privacy moet gunnen, zodat ze hun eigen fouten 

-kunnen- maken en zo leren dat niet iedereen is wie hij/zij zegt dat ie is.  Als je daar zelf 

achterkomt zul je meteen voorzichtiger zijn met mensen leren kennen en zal je, in mijn ogen, 

bewuster zijn op dat gebied. Natuurlijk is het wel van belang dat je je kinderen inlicht, maar je 

kind echt verbieden ergens te komen –behalve pornosites- zou ik persoonlijk niet doen. Ook 

zou ik er open met mn kind over praten, maar als ik merk dat het niet gewenst is, zou ik mn 

mond houden en er een andere keer over verder praten. Dat merk ik nu ook, mijn moeder houdt 

me in de gaten en trekt verkeerde conclusies, dat zou ik dus nooit doen, hoop ik.  En net 

wat (jongen, 15) zegt, je kunt alleen maar hopen dat je kroost zelf verstandig genoeg is.’

1  Zie forumonderwerp ‘Hoe zou jij je tieners opvoeden over internet?’op www.sugaba-
bes.nl (www.sugababes.nl/showtopic/65232), geraadpleegd op 15 december 2006.
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Summary

New links in the family

The digital world of teenagers and the role of their parents

Nowadays computers, the Internet and mobile telephones are no more than a normal 
part of life for today’s teenagers. Because they have grown up with it, ict is an 
integral part of their daily lives. Young people derive a great deal of pleasure from 
the Internet, which they use for their social contacts, entertainment and for school. 
But there are also some concerns about teenagers online. The Internet is full of risks, 
and the things that can go wrong on the Internet have been reported more than once 
in the media: distribution of fi lm clips which potentially violate privacy, contact with 
undesirable persons, Internet bullying. To obtain a clear picture of the digital world 
of teenagers, this report gives an account of the ict use of 13-18 year-olds in second-
ary education. Their parents were also included in the study: their own use of ict, 
and at the extent to which they are aware of the ict use of their children. In connec-
tion with this, the study looked at how far parents go in taking action in relation to 
Internet safety, such as educating their children about the risks and setting rules.

Study questions:

1 ict and ownership: To what extent has the ownership of ict facilities by families 
with teenagers changed between 2001 and 2005?

2 ict and usage: How do teenagers and their parents use ict, and how aware are 
parents of their children’s usage of the Internet?

3 ict and skills: How do the digital skills of teenagers and their parents differ?
4 ict and communication: How do teenagers use the Internet to organise their 

social lives, and what relationship does this bear to the maintaining of offl ine 
contacts and to feelings of loneliness?

5 ict and safety: What are the risks of Internet use for teenagers, to what extent do 
their parents inform them about those risks, what rules are set by parents and 
what control do parents exercise over their children’s use of the Internet (both 
according to the teenagers and according to their parents)?

Data gathering

Students from all levels of secondary education were interviewed at 69 schools 
throughout the Netherlands at the end of 2005. A letter and questionnaire was also 
send to one of the parents of each student. The respondent population ultimately 
consisted of 1,561 teenagers and 1,080 parents (nonresponse meant that the number 
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of parents was lower than the number of teenagers). The data gathering was carried 
out by researchers from Vrije Universiteit Amsterdam (vu). The Social and Cultural 
Planning Offi ce (scp) participated in an earlier study conducted by the vu as part of 
the Young People and Culture (Jongeren en Cultuur) research project. The ‘ict-school’ 
(icts) project was carried out in the same way in 2001 (see De Haan en Huysmans 
2002b); the research population then was comparable with that used in the present 
study. A number of questions from 2001 were repeated in the 2005 study so that 
trends over the last four years could be observed.

ict and ownership

The presence of ict facilities in families with teenagers aged between 13 and 
18 years has increased in recent years. At the end of 2005 virtually every family had at 
least one computer. Moreover, the number of computers per household continues to 
increase: more than three-quarters of families now have two or more computers at 
home, compared with just over half in 2001. The spread of the Internet has become 
virtually complete in recent years; at the end of 2005 almost every family had an 
Internet connection, and 94% of these were broadband connections. The number of 
young people with a pc in their own room has also increased (55%), as has the pres-
ence of a games computer in the family (58%). Finally, virtually all young people now 
own a mobile telephone, usually prepaid (72%). Girls have mobile phones slightly 
more often than boys, possibly because they are more focused on communication 
than boys. Among parents this situation is reversed: fathers have a mobile phone 
more often than mothers, probably because mothers work less and therefore spend 
less time outside the home, making a mobile phone less necessary. This may also 
explain why mothers more often have a prepaid mobile phone than fathers. There is 
a correlation between parents and their teenage children in the non-ownership of 
a mobile phone, having a prepaid phone or having a mobile on a monthly contract: 
children of parents who do not own a mobile phone are also more likely not to own a 
mobile, and the same relationship holds for prepaid or contract phones. As with the 
other correlations mentioned in this report, this study does not enable any conclu-
sions to be drawn about the direction of mutual infl uences.

There is still some inequality in ownership of ict facilities between young people 
with different educational levels. Although this difference has all but disappeared 
when it comes to owning a pc and having an Internet connection, it still exists when 
it comes to owning two or more pcs. Students in the lower echelons of secondary 
education (pre-vocational secondary education, vmbo) are least likely to have two or 
more pcs. Boys and vmbo students more often have a games computer and a com-
puter in their own room than girls and students in senior general secondary (havo) 
and pre-university (vwo) education. The fact that vmbo students more often have a 
computer in their own room may be related to the fact that their parents generally 
also have a low education level, and these parents do not use a computer so often. 
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In these cases, the vmbo student is the family member who makes most use of the 
computer, and it may be that the computer was purchased specially for them.

The number of computers in the home is important in determining their location. If 
there is only one computer, in half the cases it is located in the living room. There is 
also often a computer in a study, and in one in seven families the only computer in 
the home is in the teenager’s room. For each extra computer in the home, the prob-
ability increases strongly that there will be at least one computer in the young per-
son’s bedroom. Having their own computer has consequences for the Internet use 
of young people. The more computers there are in the home, therefore, the greater is 
the chance that teenagers will have the freedom and privacy to use the computer and 
Internet in their own room.

Finally, there are correlations between the number of computers in the home, the 
length of time the family has had an Internet connection and the owning of a mobile 
phone: if a family is more ‘digital’ in one area, this also applies in the other areas. 
And last but not least, the better educated parents are, the more computers there are 
in the home and the longer there has been an Internet connection.

ict and usage

Young people are known to be heavy users of the Internet, but compared with the 
rest of the population young people use the Internet primarily for communication 
and entertainment. Older Internet users are more likely to use it for practical things 
such as searching for information, performing transactions and e-mail. Teenagers 
are more likely to use the chat programme msn Messenger (msn for short) than 
e-mail, and make little use of transaction functionalities such as online banking and 
teleshopping.

The average age at which the teenagers in the survey fi rst used a computer was 7.8 
years. In 2001 this was 8.1 years. Boys and vwo students started using computers 
earlier than girls and vmbo and havo students. In 2005 roughly four out of fi ve 
teenagers were using the Internet daily at home, a considerable increase in frequency 
compared with 2001. Only a small percentage of young people do not use the Inter-
net at home. At school they use the Internet considerably less often, generally only a 
few times per month. Parents also use the Internet fairly frequently at home; half of 
them do so daily, and fathers do so considerably more than mothers.

When young people search for information on the Internet, they do so mostly on 
the subjects of music, fi lm and television. Computer activities such as e-mailing, 
non-specifi c surfi ng, gaming and downloading music are the most popular among 
teenagers; roughly three-quarters of them do this weekly or more often. Boys are 
overrepresented among gamers and downloaders (of fi lms and music). By contrast, 
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girls use the computer more for doing their homework than boys. There is also a cor-
relation between education level and computer use: vmbo students use the computer 
more for entertainment, while vwo students use it more for information purposes. 
In addition, it is mainly vmbo students who make drawings and edit pictures and 
photos on the computer, partly because they more often have a website on which 
they then post these images. There has been a strong increase in computer activities 
since 2001. The use of computers for downloading music and doing homework has 
doubled, while using computers for maintaining a homepage and engaging in forum 
discussions has grown even more strongly. The ranking of the six most commonly 
performed computer activities is still the same as in 2001.

There is a difference between what teenagers say about their computer activities 
and their Internet search behaviour and what their parents think their children are 
doing. For almost all computer activities and Internet subjects, fewer parents say 
they think their children are engaged in these activities than the young people them-
selves report. This difference is greatest when it comes to downloading music. The 
biggest differences between the responses of young people and their parents when 
it comes to Internet search behaviour are found for the Internet topics ‘university 
and school’ and ‘work and part-time jobs’. The position is reversed when it comes 
to homework: more parents state that their children use the computer for this than 
the young people themselves report. Generally, two-thirds or more of parents know 
what kind of activities their children use – or do not use – the computer for and what 
kind of topics their teenage child does or does not search for on the Internet. They 
are thus fairly well informed in this regard.

43% of teenagers have a computer with Internet connection in their own room. If 
we count only computers which have an Internet connection without fi lters (block-
ing of websites with sexual or violent content, for example), and which are moreover 
not used by any other family members, the fi gure is 18%. Teenagers with a computer 
with Internet connection in their room have more scope and freedom to use it than 
teenagers who do not have this private access. Having access to the Internet in their 
own room thus makes a difference to the computer use of teenagers. Young people 
with an Internet connection in their own room use the Internet more often and are 
more likely to use msn chat functionalities for more than two hours at a time than 
young people without a computer in their own room. They also download more fi lms 
and music, are more engaged with drawings and photos and more often have a web-
site than teenagers without Internet access in their own room.

Parents use computers differently from their children. Very few parents regularly use 
a computer to download music (9%). They communicate mainly by e-mail (77%) and 
more than half regularly surf the Internet non-specifi cally (57%). The most popular 
subjects for which parents search the Internet are current affairs (72%). Mothers 
use computers and the Internet the least often in the family. There is a correlation 
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between the frequency of Internet use of young people and their parents: the more 
often young people use the Internet, the more often their parents do so. The use 
of computers for e-mail and downloading music also shows a correlation between 
parents and children, as does the use of computers for searching on the topics sport, 
art and culture, religion and fi lms.

ict and skills

It is often said that young people are skilled in the use of ict because they apparently 
have no diffi culty in using a computer or mobile telephone. They are online often 
and for long periods, and often interchange their online and offl ine lives without dif-
fi culty, switching smoothly from a conversation ‘in real life’ (irl) to a communication 
medium such as msn, sms or a mobile phone in order to continue the conversation. 
In addition to this interweaving of their online and offl ine worlds, the integration of 
ict in the world of young people is also evident from the ease with which they use it. 
According to Docampo Rama (2001), this has to do with the fact that young people 
have a better cognitive memory, but they are also more skilful with ict because they 
have grown up with software-based operating panels, and have therefore grown 
accustomed to the fact that a button can have several functions. Young people fi nd 
it easy to cope with multi-layering of systems and have good visual-spatial thinking 
abilities.

It sometimes seems to be assumed as a matter of course that teenagers are more 
skilful with ict than their parents. Does this ‘digital family divide’ really exist? Gen-
erally speaking, most teenagers and parents believe that they themselves have ‘good’ 
computer skills. Fathers and boys even more often consider themselves to have ‘very 
good’ skills when compared with the mothers and girls in the family. Mothers have 
the lowest opinion of their own skills, with roughly half saying that they can use 
the computer ‘not at all’ or ‘a little’. This probably has to do the fact that they use the 
computer and Internet less frequently and in a less varied way than fathers. Mothers 
in particular think that their child has ‘very good’ computer skills. No parents said 
that there teenage children could ‘not at all’ or ‘not really’ use the computer. Par-
ents rate the skills of their children as better than their own but also better than the 
young people themselves. This supports the image of young people as having good 
computer skills, and better than their parents.

A distinction can be drawn in the discussion on whether young people are more 
skilful in the use of ict than their parents between instrumental and structural 
skills. Instrumental skills are the ability to operate a computer and use the main 
software programs. A structural skill is the ability to assess information. Within 
the instrumental skills, a distinction is made among others between easy, general 
skills such as using a search engine, e-mail program or word processor, and more 
diffi cult skills such as installing Windows or replacing a hard disk. There has been 
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an increase in the mastery of the easier skills compared with 2001. There is little 
difference in the command of these skills between boys and girls; the vast major-
ity of both groups had a mastery of these skills in 2005. What can be observed is 
an increase in the mastery of these skills with rising education level. Half or less of 
teenagers have a command of the more diffi cult skills. Teenagers do not appear to 
pick up these skills so quickly, supporting the fi nding by Schiano et al. (2002) that, 
contrary to reports that young people are ‘technical wizards’, it appears to be more 
the case that they are familiar with applications than that they use them genuinely 
skilfully. They mainly understand the core functions and do not try to discover the 
reasons for errors. When it comes to the more diffi cult skills there is a clear gender-
related difference, with boys much more often having these skills than girls. There 
is no observable increase in the command of these skills with rising education level: 
in fact, vmbo students are actually more skilful at replacing a hard disk and creating 
a website than havo and vwo students.

There are still some defi ciencies in the structural skills of teenagers: only 45% of 
them check the reliability of information found on the Internet. Although this repre-
sents an increase from the 37% in 2001, it is still low compared with their command 
of instrumental skills. Yet this skill is important; estimates suggest that roughly half 
the information on the Internet is incorrect or inaccurate (unesco 2005). Schools 
sometimes use search engines which search within a specially compiled educational 
‘universe’ in which the reliability of the information has already been verifi ed.

Young people are indeed more skilful with computers than their parents, but this 
relates chiefl y to the relatively easy actions in commonly used programs. As the 
actions become more diffi cult, a high proportion of young people are unable to per-
form them and fathers are actually found to be more skilful than their children. This 
difference remains if fathers are compared only with sons. The term ‘digital family 
divide’ therefore overstates the differences in skills between young people and their 
parents. There is however a bigger difference in the command of ict skills between 
mothers and other family members. Mothers are the least skilled when it comes 
to the easier skills, and even more so when it comes to the more diffi cult computer 
tasks.

Teenagers do not therefore by defi nition have more skills than their parents. The 
view that teenagers are very skilful, and more skilful than their parents, probably 
stems from a combination of instrumental skills, the ease with which they use the 
facilities and the interweaving of their online and offl ine communication. Almost all 
teenagers are slightly better than their parents at using the commonly used compu-
ter programs and quickly recognise the structure and layering of a program or web-
site. They move easily through menu structures and at any given time know where 
they are within a tree structure. In addition they use the computer often, for long 
periods and from an early age, enabling them to use keyboard and mouse quickly 
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and adroitly. Parents are moreover less familiar with websites and applications such 
as msn which are specifi cally aimed at young people. Almost half the parents state 
that they are (virtually) unable to use msn. The skills of parents thus lie to a much 
greater extent in the use of generally well-known programs than specifi c msn skills. 
The msn or sms language used by teenagers also makes it more diffi cult for parents 
to follow their children. 38% of parents sometimes worry that they cannot under-
stand the msn and sms language used by their children. If parents’ knowledge and 
understanding of what their children are doing online becomes too inadequate, this 
can lead to alienation between the child and parents because the child feels mis-
understood and not taken seriously. However, the members of virtually all families 
build ‘digital bridges’ to each other by giving explanation, help and demonstrations. 
Fathers and mothers together generally do this just as often as one of the children. 
There is a correspondence here with the distribution of the mastery of skills, with 
fathers mostly performing the more diffi cult tasks and teenagers most often show-
ing the possibilities of the Internet to another family member.

ict and communication

Young people regard actually seeing each other as the most important means of 
maintaining contact. After this, teenagers regard msn as the most important way 
of staying in contact; three-quarters consider msn important to very important. 
Despite the fact that callers can hear each other on the telephone, teenagers consider 
msn more important than the telephone for maintaining contact. Young people 
regard chatting in a chatroom as the least important way of maintaining contact. 
The nature of the contact infl uences the communication method chosen by teenag-
ers. For a short conversation they mostly use msn. If they have to engage in a serious 
or important discussion, they mostly use the land-line telephone, but in the second 
place they still use msn. To pass on something to their parents they generally use a 
land-line or mobile telephone; they make a virtually no use of msn for this. Parents 
themselves also do not make so much use of new communication forms such as 
msn and e-mail for contacting their children. They do occasionally use sms to reach 
their child, but generally they call their child on his or her mobile phone.

Young people use the msn communication program frequently and for long peri-
ods. Only 5% of teenagers never use msn, but that does not mean that they become 
excluded; 89% of teenagers disagree with the statement that young people who do 
not use msn are ‘out’. The fact that almost all young people use msn also has to do 
with their phase of life. Maintaining contact with peers is important for forming 
an identity, and teenagers who are in puberty have a great need for this. The volume 
of contacts via msn is therefore probably more important for teenagers than the 
quality of the contacts (Cummings et al. 2006). The primary focus is on one-to-one 
contacts, though belonging to a group is also important for young people. They 
accordingly use msn as a digital arena where they can ‘hang around’ in groups. 
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msn is also popular among young people because it is cheaper than telephoning and 
offers privacy (Grinter and Palen 2002).

More than two-thirds of teenagers use msn daily or even several times a day, and 
most young people use msn for longer than an hour at a time. Girls and vmbo stu-
dents use msn more frequently and for longer than the boys and havo and vwo stu-
dents. There is not much difference between how often parents think their teenage 
children use msn and what the teenagers themselves report. However, while parents 
state that they believe that their children use msn daily, young people themselves 
report that they use it several times a day. The same applies for the length of the msn 
sessions; parents think that their children use msn for shorter sessions than young 
people themselves report.

Most teenagers have more than a hundred names in their contacts list, but more 
than half have genuinely regular contact with fewer than 15 contacts. vmbo stu-
dents, especially, have large numbers of contacts and also a large number with 
whom they maintain regular contact. Teenagers not only have people in their contact 
lists whose address they have obtained directly; more than two-thirds of teenagers 
also have names in their content lists which they have obtained from friends, though 
the majority already knew these contacts in real life. In line with this, other studies 
show that many of the contacts are friends who live in the neighbourhood or go to 
the same school (Boneva et al. 2006; Valkenburg and Peter (to be published)). More 
than half the teenagers have got to know new contacts via the Internet. Most of them 
have got to know around three or four people in this way. More than three-quarters 
of young people who have got to know new people via the Internet later met those 
new acquaintances in real life.

Young people use msn most for making plans with friends (96%), for staying in 
touch with friends who do not live in their neighbourhood (92%) and to talk about 
homework (88%). Girls and havo and vwo students use msn more often to talk 
about their homework than do boys and vmbo students. Parents are fairly well 
aware about what their children do and do not use msn for, though it is striking 
that more parents say they think their child uses msn for doing homework than the 
young people themselves report. This ‘desirable behaviour’ is overestimated while 
‘undesirable behaviour’ is underestimated by parents. 12% of young people say they 
occasionally use msn to bully someone else. Virtually all parents of teenagers who 
bully via msn say they think their child does not do this.

Roughly half of young people use a webcam while chatting. Teenagers enjoy being 
able to see each other, but it also adds social signals which reduce the risk of mis-
understandings. Girls and vmbo students, in particular, use a webcam while using 
msn. Four out of fi ve teenagers sometimes chat or use msn together with a friend on 
the same computer. Using msn does not therefore necessarily mean the teenagers 
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are sitting alone at their computers. In fact, when used for chatting this is actually 
a double social activity: there is direct contact with the friend they are sharing the 
computer with and digital contact with the chat partner. More than half of young 
people chat weekly or daily together with someone, and this is especially common 
among girls and vmbo students.

Around a third of parents with teenage children have an msn account, and these are 
slightly more often the mothers than the fathers. This also correlates with the msn 
behaviour of the child: the more actively a child uses msn, the greater the chance 
that their parents will have an msn account. It is likely that parents who frequently 
see their children using msn are ‘triggered’ to try it out for themselves. Only a small 
percentage of parents have never heard of msn. The majority of parents say they 
know something or a lot about what msn involves. Fathers report slightly more 
frequently than mothers that they know well what msn means. Education is also 
a signifi cant factor here: the better educated parents are, the better they say they 
know what msn means. Parents with msn accounts also have more computer skills 
and more frequently use their mobile phone and sms than parents without an msn 
account.

msn is not the only way in which young people maintain intensive contact with each 
other. They also keep in touch with each other via websites and get to know new 
people in the same way. The websites owned by young people can be divided into 
four different types. The online photo album is the most popular (45%), followed in 
second place by the profi le site (36%). Girls have these two types of website consid-
erably more often than boys: almost half have a profi le site. On these sites they can 
experiment with their identity and try out different types of self-presentation. It is 
very important to teenagers how they come across to others and that is often the 
point of profi le sites. The impact of peer reactions should not be underestimated. In 
a profi le site study, young people receiving mainly positive reactions to their profi le 
were found to have more self-confi dence than young people who had received mainly 
negative reactions to their profi le (Valkenburg 2006). Considerably fewer young 
people maintain a weblog (10%), and there are no differences between boys and 
girls here. Young people with a homepage they have made themselves are also in the 
minority (15%), and boys predominate in this group. vmbo students have all four 
types of website more often than havo and vwo students. This corresponds with 
the related computer activities in which they also engage more frequently, namely 
manipulating photos and drawings, which they then place on their website.

Since its emergence, there has been a constant debate as to whether the Internet is 
associated with an increase or a decrease in people’s social contacts. The offl ine and 
online contact characteristics of teenagers are found to correlate positively, suggesting 
that teenagers who have more offl ine contact with friends also more often have online 
contact. In particular, having more friends with whom there is frequent contact, and 
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the frequency with which young people see those friends, correlate with more frequent 
msn use and a longer list of contacts (with whom there is also regular contact).

Online and offl ine contacts correlate with loneliness; the more friends young people 
have online and the more friends they have offl ine, and the more teenagers meet 
friends in real life, the less lonely they are. The offl ine contacts are slightly more 
important here than the online contacts. It is likely that the people with whom teen-
agers have contact online are largely the same people with whom they have contact 
in real life; in other words, the contacts overlap. This is also evidenced by the fact 
that the correlation between offl ine contact and loneliness becomes much weaker or 
no longer signifi cant after controlling for online contacts. The relationship between 
loneliness and offl ine contacts does however remain after controlling for online 
contacts. The correlation between loneliness and online contacts thus probably 
has less to do with the fact that the communication takes place on the Internet, but 
more with the fact that the online communication largely takes place with existing 
friends.

ict and safety

Most of the computers that teenagers use most frequently at home have an anti-virus 
program installed (96%) as well as other protection against unwanted intruders, 
such as a fi rewall (88%), anti-spyware (77%) and software to protect against pop-
ups (68%). Filters to block websites with sexual or violent content are however only 
installed on one in fi ve computers, despite the fact that half the parents worry that 
their children will view such images online. Among young people themselves, a 
minority are troubled by sexual or violent images, though far more girls are bothered 
by them than boys. Teenagers are most bothered by advertising, pop-ups and spam 
received via e-mail.

Anti-virus programs, spam, spyware, etc., are technical elements relating to Internet 
safety. Another aspect of Internet safety is the social element. Half the parents occa-
sionally or regularly worry that their child will encounter someone with malicious 
intent on the Internet. Only 6% of parents regularly worry about this. 85% or more of 
the parents rarely or never worry that their child will themselves exhibit inappropri-
ate sexual behaviour via the webcam, msn or photos. In addition, two out of three 
parents report that they do not worry that their child has a private life on the Internet 
about which they know nothing. Parents thus appear to place a great deal of trust in 
their own children on the Internet. This is also apparent from the fi nding that par-
ents recognise the risks in general but assess these as lower where their own child 
is concerned. For example, half the parents agree with the statement that bullying 
via msn takes place, but only 10% think their own child bullies via msn and only 
15% think that their own child is bullied. Among teenagers themselves, only a third 
agree with the statement that many young people are bullied by msn. Four out of fi ve 
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teenagers do however agree with the statement that young people are more extreme 
in their opinions via msn, chatrooms or e-mail than in direct contact. Whilst sitting 
at the computer, young people dare to react more directly because there is no direct 
verbal and non-verbal feedback.

The majority of teenagers and their parents agree that young people too readily 
provide information about themselves via the Internet. Despite the fact that 75% of 
parents think this, only 57% of parents say that they have talked to their children at 
home about the need to take care in divulging personal information. A large major-
ity of parents also say that they have not talked to their children about unreliable 
information on the Internet, pornography, violent images and racist statements. 
The only rule which the majority of parents say applies at home relates to making 
arrangements with strangers as a result of chats or msn contact. A minority of 
parents report that the other rules (how long and when young people can use the 
Internet and which sites are forbidden) apply within the family.

There is a wide difference in the perception of parents and children on whether the 
parents have given information at home and whether rules apply for Internet use. 
Parents more often say that this is the case than their children. American studies 
have also found that young people fail to recognise information given and rules 
laid down, whereas their parents report that this is the case (cf. Lenhart et al. 2001; 
Livingstone and Bober 2004). Parents and teenagers also have different opinions on 
the way in which compliance with those rules are monitored. Most parents say that 
they monitor the rules, whereas their children say that this is virtually or defi nitely 
not the case. The degree of control over the websites visited by teenagers was also 
studied. The majority of parents say that they do not check their children’s website 
visiting patterns because they trust their children. Two-thirds of teenagers whose 
parents do not check their website visiting patterns give the same answer. But even 
where the parents say that they do check their behaviour, two-thirds of teenagers 
still think this is not the case.

As well as providing information, setting rules and monitoring compliance with 
those rules, there are other precautions that parents can take with a view to the 
safety of their child on the Internet. A third of parents speak to their child weekly or 
more often about the Internet, and slightly more parents regularly ask their children 
what they do on the Internet. The rest of the parents do this less than once a week, 
and a quarter do so rarely or never. Talking to children about the Internet and what 
they do on it is however important. It demonstrates interest and involvement and 
reduces the high-risk Internet activities (Berson et al. 2002; Pardoen and Pijpers 
2006). Slightly more than half the parents sometimes enquire about the Internet 
risks for their children. They do this by reading about those risks or discussing them 
with others. Few parents remain in the vicinity when their child is online so as to 
keep an eye on things. Only 8% of parents occasionally check their children’s e-mail; 
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the fact that this fi gure is so small probably has to do with privacy considerations.

A majority of parents think their child does not have a website or say they do not 
know. This is the case if the child genuinely does not have a website, but also when 
the child reports having a website. 9% of the parents of young people with a website 
say they are well aware of what is on it, while 20% say they have some idea. The same 
proportions apply for the profi le sites. Many teenagers have thus posted information 
about themselves and photos of themselves on a profi le site without their parents’ 
knowledge. This need not be a problem, but if parents are completely unaware they 
will be unable to take corrective measures in high-risk situations (too much personal 
information, inappropriate photos).

There is also a difference between what parents and teenagers report about the 
number of friends the teenager has made online and how many of them they have 
actually met in real life. Half the teenagers say they have made new friends via the 
Internet, but only 18% of parents think this is the case. It is however perfectly possi-
ble that a teenager readily regards someone in their msn contact list as a new friend, 
while most parents would not describe them as such. More important, therefore, 
is whether the parents know when the teenager has made new friends in real life. 
Here again, a relatively large number of parents have no knowledge of this. Between 
a third and half the parents of teenagers who say they have met Internet friends in 
real life report that they believe this is not the case. Real-life meeting with people 
befriended on the Internet can have unintended consequences. 4% of teenagers say 
they have occasionally had an undesirable meeting via the Internet, and this is 8% 
of the group of teenagers who have had a meeting via the Internet. What a young 
person regards as undesirable here may vary. It may be a sexual approach, but it can 
also be that the person they met in real life disappointed them. Parents are not fully 
aware of these undesirable meetings. Almost all parents of teenagers who say that 
they have had such a meeting say they think that their child has never had an unde-
sirable meeting. One reason for this may be that the teenager is embarrassed.

Parents who take an active approach to Internet safety take action more often and on 
more fronts. Parents who give information to their children also more often set rules 
and more often take other precautions with regard to Internet safety. On the other 
hand, the more worried they are about their child and the Internet, the more negative 
is their attitude to the Internet.

Conclusions

Since the rise of the Internet there has been a debate about what this means for our 
social capital. Is more time spent online accompanied by crumbling social contacts, 
or does the use of the Internet actually reinforce social contact? The fi ndings of this 
report provide no grounds for the fear that the ‘digitisation’ of their world is having 
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the effect of isolating young people. If anything, their social lives are expanding via 
the Internet. The virtual world has no geographical limits and creates unbounded 
possibilities for engaging in and maintaining social contacts. The social networks of 
young people have become larger, but have also become open and visible as a result 
of the Internet. Friends, family and colleagues all come together on their contact 
lists and on social network websites, so that these different spheres of life overlap 
and become interwoven. ict reinforces informalisation: the dividing line between 
personal and public life, between work and home, between school or employment 
and leisure time is blurring (Schnabel 2000). Networks are becoming ever wider and 
more informal. A process of individualisation is also taking place: young people 
are becoming the authors of their own lives. The Internet increases the freedom of 
choice in people’s social networks; friendships can be accepted and blocked, thus 
literally shaping social networks. Moreover, young people can model their identity to 
suit their own wishes and disseminate it via a digital profi le.

Informalisation and individualisation are also taking place within the family. The 
authority of parents has already come under discussion due to the emergence of ‘nego-
tiation households’, and when young people are the most skilful users of the Internet 
in the household this further erodes the authority of the parents. Peers and media are 
also gaining infl uence thanks to the Internet, while carers are losing ground.

The discussion on ict and inequality often focuses on the ‘digital divide’ between 
those with and without access to ict. Virtually all families now have a computer 
with an Internet connection, and differences now tend to manifest themselves more 
in the use of ict and the skills for doing so. In particular those with a better educa-
tion level tend to use the Internet more for educational purposes, thereby investing 
in their socio-economic position. The main inequality within the family is that 
between the use and skills of mothers and the rest of the family. Lack of experience 
on the part of parents can become problematic if they are unable to connect with 
their children as a result. Too little knowledge and understanding of what their child 
is doing on line can lead to alienation between parents and teenagers because the 
credibility of the parents is undermined in the eyes of their child.

This report highlights several differences in perception with regard to the Internet 
between parents and their teenage children. Not all parents are fully aware of the 
digital activities of their children. The responses by parents indicate that they believe 
their teenage children are using the Internet less than the youngsters themselves 
report. This is important for the educational and caring role that parents exercise. 
Insuffi cient knowledge about the activities of their children and the risks to which 
they are exposed on the Internet can lead parents to provide too little informa-
tion/instruction and too few rules. Most parents do not take an active approach in 
this regard. A number of awareness-raising programmes, television commercials, 
information booklets and websites are working to increase the knowledge among 
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carers and young people themselves about what happens on the Internet and where 
the risks lie. It is however uncertain to what extent all this attention has contributed 
to a greater awareness and more active attitude on the part of parents with regard to 
Internet safety.

Lack of knowledge of and experience with typical applications used by young people 
on the Internet can cause parents to feel that they are lagging behind their teen-
age children. Here, too, parents have much to teach their teenage children: norms, 
values and social skills which apply in the real world also apply in the virtual world. 
In the same way that parents engage in conversation with their teenage children in 
real life about everyday events and the experiences of their child, they should also 
do so with regard to the virtual world. If parents feel they are not connected to this 
digital world or submit to anxiety spread by reports in the media about excesses, this 
can have an adverse effect. An anxious and negative attitude to the Internet increases 
the risk of a blockage in communication between parents and children. Talking 
about the Internet and showing commitment contributes to the safety of children 
online because it reduces high-risk Internet activities and counters compulsive Inter-
net use (Berson et al. 2002; Van den Eijnden and Vermulst 2006).

If young people have had an unpleasant experience in relation to the Internet they 
may decide not to talk about it, perhaps out of embarrassment or out of fear that 
they will no longer be allowed to use the Internet or msn. Online provisions where 
young people can seek help independently and anonymously can offer a solution in 
these cases. in addition to the role played by parents, Internet education for young 
people is also valuable. This involves educating young people about the reliability of 
information on the Internet, enabling them to learn what they should and should 
not do online, such as posting too much personal information or material that could 
infringe privacy online. Security resources (e.g. fi lters to block sites with sexual and 
violent content) are important but can be circumvented; a good education provides 
a more solid basis. The fact that the Internet is increasingly accessible via mobile 
devices, and that young people will soon be able to use the Internet from any loca-
tion, without adults or carers being in the vicinity, only underlines the importance 
of a good Internet education. In addition to parents, there could be a role for schools 
here; as well as receiving lessons on Internet subjects, pupils could then also engage 
in whole-class discussions.

The Internet is not only digitising the world inhabited by young people, but also 
family life itself. Parents are using ict more and more and new forms of communi-
cation with their children are emerging via msn, sms, e-mail, and so on. Genuine 
‘network families’ are on the rise. Family members not only increasingly communi-
cate with each other using digital means, but also help each other with computers 
and the Internet and build ‘digital bridges’ to each other. In this way family mem-
bers are themselves actively creating new links within the family.
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