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Onderzoek Verst(r)ikt in het net 
 

Het programma Digivaardig & Digiveilig is een initiatief van de Nederlandse overheid, bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties. Eén van de doelen is veilig gebruik van internet door kinderen 

stimuleren. In dit verband is op Safer Internet Day 2012 de site Meldknop.nl gelanceerd. Op deze site 

vinden jongeren informatie, handvatten, hulp en advies bij problemen op internet. 

 

Meldknop.nl is een samenwerkingsverband van Digibewust (onderdeel van het programma 

Digivaardig & Digiveilig) met het Meldpunt Kinderporno/Helpwanted, Meldpunt Discriminatie 

Internet, de Politie (met de site vraaghetdepolitie.nl), Pestweb en de Kindertelefoon. 

 

In het kader van de Meldknop verkent dit onderzoek de bredere context van internetgerelateerde 

problemen. Wat doen jongeren nu als ze een probleem op internet hebben? Zoeken ze hulp en zo ja, 

waar? Wanneer is een probleem op internet erg genoeg om er hulp bij te gaan zoeken en wat vinden 

ze van een meldknop? Dezelfde vragen gelden voor ouders. Welke acties ondernemen zij als hun 

kind een probleem op internet heeft? Op welk gebieden hebben zij vragen of behoefte aan hulp? 

Wat vinden zij van een meldknop? 

 

Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn 1023 tieners van 11 tot en met 16 jaar ondervraagd en 

1003 ouders van 11 tot en met 16-jarigen. De gegevens zijn verzameld in september en oktober 2011 

door onderzoeksbureau No-Ties. De uitspraken in dit rapport van de tieners en de ouders zijn exact 

overgenomen zoals ze zijn ingevuld, dus ook met tikfouten. In deel 1 onderzoeken we de jongeren, 

deel 2 gaat in op de ouders.  
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Deel 1: Jongeren 
 

1. Mogelijke problemen online  
 

Wat ervaren jongeren allemaal als vervelend online? We stelden hen de open vraag: ‘Wat voor 

vervelende dingen kan je allemaal tegenkomen of gebeuren online?’.  

 

Technische aangelegenheden, zoals virussen, dat internet eruit ligt of dat de computer crasht, 

noemden jongeren relatief weinig. Het meest genoemde probleem is pesten. Ook de daarmee 

verwante problemen, zoals schelden, bedreiging en vervelende opmerkingen, werden veel genoemd. 

Ruzie noemden tieners ook en dat gebeurt volgens hen vaak op internet omdat jongeren daar meer 

durven te zeggen. 

 

‘Verkeerde mensen tegenkomen’ schreven ook veel jongeren op. Het kan dan gaan om jongens die 

willen dat een meisje zich uitkleedt voor de webcam of om loverboys. Maar vooral gaat het om 

volwassenen die zich als leeftijdsgenoot voordoen. Deze ‘vieze oude mannen’ (en een enkele ‘vieze 

vrouw’) proberen bijvoorbeeld vrienden te worden op Hyves of op msn, vragen om webcamcontact, 

of willen afspreken.  

 

Gehackt worden is volgens jongeren ook een probleem, bijvoorbeeld je Hyves of je msn account dat 

gehackt wordt. Ook noemden meerdere jongeren ongewenste sites of plaatjes die je tegenkomt als 

je bijvoorbeeld een letter verkeerd of teveel intikt in Google of op een dubbelzinnig onderwerp 

zoekt.  

 

Antwoorden varieerden verder van fraude, bestolen worden of geld kwijtraken, reclames en pop-ups 

tot geweld, stalkers en racisme. Sommige jongeren wisten niets te noemen. Jongeren beschreven 

regelmatig specifieke situaties die ze waarschijnlijk zelf hebben meegemaakt of waar ze van hebben 

gehoord. Een greep uit de reacties:  
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(m/13/vmbo) berichten over bloody mary dat je 's nachts voor je spiegel meot staan er 

haar ziet en dat ze je vermoord.  

 

(m/11/po) dat iemand een virus op je computer wil zetten en dat hij dan bijvoorbeeld er 

neerzet dat je de geselecteerde bezoeker bent van die site maar dat dat helemaal niet 

waar is.  

 

(j/13/vmbo) pesten, en enge mannen die willen dat je voor de cam gaat zitten heb ik 

gehoord van mijn ouders 

  

(m/14/vmbo) ruzies gaan gemakkelijk online zoals uitscheldingen, maar ook afspraakjes 

met iemand die je niet kent die veel ouder blijkt te zijn.  

 

(j/11/po) pesten op hyves, per ongeluk een letter teveel intypen en dan kom je soms op 

rare sites  

 

(m/12/havo) vervelende mensen die met je willen chatten, opeens op een sexsite terecht 

komt, mensen die met je in het echt willen afspreken, stalkers, vervelende reclames, 

hacker noem ze maar op  

 

(j/15/vwo) online pesten, dat anderen stomme dingen of foto's over jou op internet zetten 

 

(m/16/vmbo) gehackt worden, geweld, porno, per ongeluk voor iets betalen zonder dat je 

het door hebt  

 

(m/11/havo) vervelende berichtjes op hyves, mensen die zich aanders voorstellen dan ze 

zijn. en dan vervelende dingen vragen, rare foto's moeten bekijken plotseling  

 

(j/14/vwo) Pesten, lastig gevallen worden door oudere mensen, jongens die je account 

stelen 

  

(j/11/po) dat mensen je adres willen weten en dan in gaan breken. 

 

(m/14/havo) je kan in contact komen met mensen die zich voor doen als iemand anders, 

bijv. een meisje van 13 die bevriend wordt met een man van 58 maar hij doet zich voor als 

een meisje van 13 met dezelfde interesses en wilt met haar afspreken en daarna ontvoerd 

hij haar en mishandeld haar fisiek/seksueel.  
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Vervolgens gaven jongeren in een lijst met problemen aan wat ze zelf wel eens meegemaakt hebben 

(figuur 1.1). Ruzie en roddelen staat daarbij bovenaan. Een derde heeft hier online wel eens mee te 

maken gehad. Ook zegt ruim een vijfde online pesten meegemaakt te hebben. Benaderd worden op 

een vervelende manier door iemand die je niet kent, heeft 12% wel eens meegemaakt. En grooming, 

in de vragenlijst toegelicht als benaderd worden door een volwassenen met seksuele bedoelingen, 

heeft 3% van de jongeren wel eens meegemaakt. Weinig jongeren hebben wel eens loverboys 

webcam-misbruik of vervelende filmpjes van zichzelf op internet ervaren. 43% van de jongeren zegt 

geen van de problemen te hebben meegemaakt.  

 

Meisjes hebben vaker dan jongens te maken met online pesten, haathyves, ruzie en roddelen, 

stalkers en grooming. Ook hebben meisjes vaker te maken met het op een vervelende manier 

benaderd worden door iemand die zij niet kennen of door nepmodellenbureaus. Het enige probleem 

dat jongens vaker zeggen mee te maken dan meisjes is oplichting. Jongens geven bovendien vaker 

dan meisjes aan geen van de problemen te hebben meegemaakt. 

 

Vmbo’ers maken bedreiging wat vaker mee dan havo-leerlingen, die het op hun beurt weer vaker 

meemaken dan vwo-leerlingen. Vwo-leerlingen zeggen vaker dan havo- en vmbo-leerlingen geen van 

de problemen te hebben meegemaakt.  

 

 



 8 

 
Figuur 1.1. Problemen die 11 t/m 16-jarigen wel eens hebben meegemaakt via internet of mobiele telefoon 

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

In een recent EU Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers zei 4% herhaaldelijk 

gepest te wordeni. Dat cijfer ligt een stuk lager dan de 22% uit dit onderzoek. Dat ‘vergelijkbare’ 

cijfers in verschillende onderzoeken van elkaar afwijken, ligt onder andere aan de periode waar naar 

wordt gevraagd en aan de frequentie. In dit onderzoek hebben wij gevraagd of ze het ‘wel eens’ 

hebben meegemaakt (versus ‘in het afgelopen jaar’ in het EU Kids Online onderzoek). Ook hebben 

we er geen frequentie aan verbonden (zoals herhaaldelijk, of eens per week). In dit onderzoek gaat 

het dus om het aantal jongeren dat vervelende dingen persoonlijk wel eens ervaren of meegemaakt 

heeft. Bovendien tellen niet alleen de vervelende ervaringen via de computer mee, maar ook die via 

de mobiele telefoon.  
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2. Vijf problemen uitgediept 
 

 

Jongeren reageren op het ene probleem anders dan op het andere. Daarom hebben we vijf online 

problemen gedefinieerd waarop we nader hebben doorgevraagd: gehackt worden, opgelicht 

worden, gepest worden, openbaar gemaakte privéfoto’s en het hebben van een ongewenste 

ontmoeting. Deze problemen hebben jongeren zelf als belangrijke problemen gedefinieerd in 

groepsgesprekken. Het gaat er wederom om of ze het ‘wel eens’ hebben meegemaakt. De jongeren 

hebben daarnaast de volgende toelichting gekregen bij ‘online’: via msn, Hyves, Facebook, Twitter, 

Habbo, in games, op de e-mail, gewoon op een site, maar ook je mobiele telefoon telt mee: sms, ping, 

whatsapp, noem maar op! 

 

Doordat de situaties zijn aangeduid als problemen, was het voor de jongeren duidelijk dat het hier 

om ongewenste situaties gaat. Gewenste situaties (je kunt bijvoorbeeld ook gewenst seksuele dingen 

op internet zoeken, of gewenst webcammen of seksuele berichtjes uitwisselen met je vriendje of 

vriendinnetje) tellen niet mee. Doordat de vijf problemen ook specifiek omschreven zijn, liggen de 

percentages iets bij de vijf problemen weer iets anders dan in figuur 1.1. Daar hebben we de 

problemen met enkele woorden voorgelegd. Bijvoorbeeld werd gevraagd: ‘Heb je pesten 

meegemaakt’ (22% gaf bevestigend antwoord). Maar bij de volgende omschrijving van pesten (hier 

gaat paragraaf 2.3 op in) gaf 25% aan dit meegemaakt te hebben: ‘Iemand pest je, discrimineert je of 

bedreigt je via internet, bijvoorbeeld op msn, Hyves of via je mobiele telefoon. Zoals door je uit te 

schelden, te dreigen bij je langs te komen, een haat-hyves of haat-foto of -filmpje te maken of door je 

op een andere manier lastig te vallen’. Het gaat er kortom dus ook om hoe je het probleem 

omschrijft, hierdoor kunnen percentages wat afwijken.  

 

Bij ieder probleem zijn de jongeren onder te verdelen in twee groepen: jongeren die het probleem 

wel en jongeren die het probleem niet hebben meegemaakt. We kunnen hierdoor ook zien of er een 

verschil is tussen hoe deze twee groepen omgaan met het probleem. En of er een verschil is in 

ervaring van het probleem. In de bijlage staan de relevante figuren (met verkorte teksten) in 

vergelijkingsoverzichten.  

 

Genoeg jongeren hebben drie problemen (gehackt worden, opgelicht worden en gepest worden) 

meegemaakt om daar in percentages iets over te kunnen zeggen en om te kunnen vergelijken met de 

groep die het probleem niet meegemaakt heeft. Te weinig jongeren hebben echter wel eens 

meegemaakt dat privéfoto’s openbaar online zijn gezet of meegemaakt dat iemand een afspraak met 

hen wilde maken terwijl die persoon niet was wie diegene zei te zijn. Hierdoor kunnen we geen 

nadere percentages geven. Wel kunnen we ingaan op de antwoorden die deze jongeren ingevuld 

hebben op de open vragen.  
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2.1. Gehackt zijn 

 

 

Iemand heeft je account gehackt, bijvoorbeeld je Hyves, Twitter of je e-mail en gaat allemaal 

vervelende dingen uit jouw naam rondsturen waardoor het net lijkt alsof jij dat gedaan hebt. 

 

 

15% van de 11 t/m 16-jarigen zegt dit probleem wel eens te hebben meegemaaktii. Daarbij is er geen 

verschil tussen meisjes en jongens, zij hebben het even vaak meegemaakt. Wel is er een verband met 

de leeftijd: de 11- en 12-jarigen hebben dit probleem het minst vaak meegemaakt. Ook is er een 

relatie met het opleidingsniveau: vmbo’ers zijn het vaakst gehackt (20%), havo-leerlingen iets minder 

vaak (17%) en vwo-leerlingen het minst vaak (11%).  

 

Uit de toelichtingen van de jongeren blijkt dat het vooral gaat om gehackte accounts van Hyves, msn 

en Hotmail. Een paar jongeren schrijven over spam die verstuurd is via hun e-mailadres of Twitter 

account. In de meeste gevallen ging de impact verder dan dat en was er een kwaadwillend persoon 

actief. Dat kan een onbekende zijn of iemand van school, maar ook een vriend of vriendin waar 

bijvoorbeeld ruzie mee is.  

 

Een paar jongeren geven aan dat hun Habbo- of een ander account (RuneScape, GoSupermodel) 

gehackt is. Andere jongeren die wel eens gehackt zijn, hebben dit in de vragenlijst aangegeven onder 

oplichting, omdat het vaak samengaat met het bestolen worden van virtuele spullen. Helemaal te 

scheiden zijn deze problemen dus niet. Als we de paar jongeren niet mee tellen die het bestolen zijn 

in een game onder gehackt hebben genoemd, dan komt het percentage jongeren dat wel eens 

gehackt is uit op 14% in plaats van 15%.  

 

Hier volgen enkele typerende reacties die samen een vrij goed beeld geven van wat jongeren die 

gehackt worden allemaal overkomt: 
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Wat heb je gedaan of wat zou je doen? 
 

Veel jongeren hebben een nieuw account aangemaakt of hebben de site zelf benaderd. Velen zijn 

hulp gaan vragen aan hun ouders. Ook zijn er jongeren die zelf contact hebben gezocht met de 

hacker omdat zij wisten wie het was. Veel gehackte tieners moesten aan hun vrienden, familie, 

docenten of andere betrokkenen uitleggen dat niet zij de vervelende berichten verspreid hadden 

maar een hacker.  

 

Van de gehackte jongeren die in het vorige tekstblok hebben verteld wat hen is overkomen, staan in 

het tekstblok hieronder de acties die zij ondernomen hebben (de letters van de antwoorden 

corresponderen met de uitspraken in het vorige tekstblok).  

a) (m/13/vwo) Iemand had mijn twitter gehackt en stuurde allemaal virussen rond  

 

b) (j/13/vmbo) Iemand had mij gehackt en uit mijn naam andere kinderen beledigd dat ze 

dom waren en of ze wilde vechten met mij. Zo had ik dus ruzie daardoor met die 

kinderen die in mijn hyves stonden en dachten dat ik dat mailtje gestuurd had naar hun.  

 

c) (j/14/vmbo) hyvers gehakt en iemand zette raare foto,s er op en heeft al mijn vrienden 

verweiderd  

 

d) (m/15/vmbo) ik had ruzie met een vriendin en die had een nep account op mijn naam 

gemaakt op msn  

 

e) (m/16/havo) mijn status veranderd in dat mijn moeder dood was gegaan  

 

f) (m/14/vmbo) precies als in het zinnetje ze hadden mijn msn gehackt en erg vervelende 

dingen daarmee gedaan en daar ben ik achter gekomen doordat mijn moeder onder 

schooltijd op mijn msn ging er dat ik al aangemeld stond.ze vroeg wie het was maar die 

antwoorde niet ze vroeg aan een meisje dat ik op msn had of er net iets vervelends was 

gezegd en zij zei dat diegene aan het schelden was en sex praatjes was aan het 

schrijven  

 

g) (j/14/vmbo) dat ze tegen een meisje zeiden dat ik gek op haar was  

 

h) (m/11/havo) Ik werd gehackt op hyves en diegene stuurde anoniem rare berichten en 

stalkte me als il niet zou meewerken zou hij mijn hyves hacken ik dacht:ik ga niet 

meewerken en toen werd mijn hyves gehackt.  

 

i) (j/15/vwo) iemand deed net of ie mij was en zette allemaal nep dingen op hyves. ik wist 

wie het was heb het eraf gehaald en met mijn ouders en mentor en die persoon gepraat.  
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De jongeren die niet gehackt zijn, hebben ook aangegeven wat zij zouden doen als het hen wel zou 

overkomen. Antwoorden die praktisch van aard zijn, komen vaak voor: account opheffen, een nieuw 

account aanmaken of het wachtwoord veranderen. Een deel zegt geen idee te hebben wat ze zouden 

doen en een enkeling schrijft niets te doen in zo’n situatie. Sommige jongeren denken direct aan 

damage-control en schrijven dat ze mensen zouden laten weten dat het bericht niet van hun 

afkomstig is.  

 

Ook deze groep zegt in zo’n situatie naar hun ouders te gaan. Zij doen dat om het hun ouders te 

vertellen, om met hen te overleggen of omdat zij ervan uit gaan dat ‘papa het oplost’. Veel tieners 

antwoorden op de vraag ‘wat zou je doen?’ met een emotie, zoals onzeker worden, vooral boos en 

soms woedend zijn, en een enkeling zou die ander ‘gelijk op zijn bek rammen’. Jongeren denken 

tevens aan het achterhalen wie erachter zit en een paar jongeren zouden willen terughacken.  

  

Hieronder een greep uit de reacties van niet-gehackte tieners op de vraag wat zij zouden doen als 

het hen zou overkomen:  

 

 

a) (m/13/vwo) mijn ouders gevraagd wat te doen, en mijn account opgezegd en een 

nieuwe gemaakt  

 

b) (j/13/vmbo) Mijn ouders kwamen er achter en hebben het opgelost. .  

 

c) (j/14/vmbo) ik heb diegene gebeld en gevraagt waarom  

 

d) (m/15/vmbo) ik heb het mijn ouders verteld en die hebben de school ingelicht  

 

e) (m/16/havo) aan mijn ouders verteld en die hebben het aan de leraar op school verteld. 

die heeft in de klas verteld dat het heel erg strafbaar is en toen stopte het  

 

f) (m/14/vmbo) Mijn moeder heeft alle vrienden direkt een mail gestuurd en een nieuwe 

msn aangemaakt 

 

g) (j/14/vmbo) gezegd dat ik het niet was 

 

h) (m/11/havo) Ik ben naar mijn vader gegaan en heb het hem verteld hij heeft een nieuw 

account gemaakt en regelmatig met mij mee gekeken op hyves.  

 

i) (j/15/vwo) eraf gehaald en gepraat met persoon en ouders en mentor 
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Hulp zoeken? 
 

Van de jongeren die wel eens gehackt zijn, is ruim tweederde meteen bij iemand hulp gaan vragen. 

Van de jongeren die níet gehackt zijn, zegt ook tweederde dat zij in dat geval meteen bij iemand hulp 

zouden gaan vragen (figuur 2.1). Het percentage dat meteen hulp gaat vragen is van de vijf 

problemen in dit onderzoek bij dit probleem het hoogst.  

 

Er is een klein maar significant verschil tussen de twee groepen: jongeren die het probleem 

daadwerkelijk meegemaakt hebben, zeggen vaker niets te hebben gedaan dan de jongeren die het 

niet meegemaakt hebben zouden doen.  

 

 

(m/11/po) ik vind dit moeilijk voor te stellen, maar ik denk dat we (mijn ouders en ik) dan gaan 

achterhalen wie het gedaan heeft en waarom. en mama zegt dat we die persoon dan 

aanpakken, de ouders daarvan inlichten en dringend zullen verzoeken dat die alle vervelende 

dingen uit de wereld helpt. het lijkt mij afschuwelijk om mee te maken.  

 

(j/13/vwo) dat kan toch helemaal niet? geen idee, ik zou mijn vrienden bellen en zeggen dat 

ik dat niet was  

 

(m/12/po) heel erg boos worden want dat vind ik echt niet leuk en als ik weet wei het is dan 

zou ik hem of haar gaan slaan  

 

(m/12/havo) ik zou niet precies weten wat ik zou doen. eerst snel tegen me ouders zeggen en 

dan vervolgens tegen me vrienden want ja, je weet niet wat ze allemaal gaan zeggen! dan 

proberen te blokkeeren of zo iets me moeder en vader weten het wel altijd dus ja.... 1. papa 

en mama bellen 2. tegen me vriendinnen en vrienden zeggen 3. aangeven etc etc.  

 

(m/15/havo) mijn ouders het vertellen en dan de mensen die de site beheren op de hoogte 

brengen en dan de mensen die vervelende berichten hebben ontvangen contacteren.  

 

(j/16/vmbo) probeeren je account terug te krijgen en las je het terug heb snel opzeggen zodat 

er niets mee kan gebeuren of er voor zorgen dat het wachtwoord echt goed is. het 

wachtwoord kan ook met behulp van je ouders gemaakt worden. en aan je ouders vragen 

wat je moet doen niet alleen mee rond blijven lopen  

 

(j/13/vwo) wachtwoord wijzigen, iedereen mailen om te vertellen dat ik het niet was, account 

opheffen als het niet anders kan  
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Figuur 2.1. (Gehackt) Wat hebben 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

 

Hulp vragen aan de ouders kwam al duidelijk in beeld in de antwoorden van de jongeren op de open 

vraag wat ze zouden doen. De cijfers bevestigen dit beeld (figuur 2.2). Ruim tweederde van de 

jongeren gaat naar hun ouders voor hulp. Hoe jonger, hoe vaker de ouders worden ingeschakeld. De 

jongste kinderen gaan relatief minder vaak naar hun beste vriend(in).  

 

De jongeren die ooit gehackt zijn, geven vaker aan hulp gezocht te hebben bij ‘iemand anders’. Uit de 

toelichtingen blijkt dit vooral bij de desbetreffende website zelf te zijn geweest of een kennis met 

veel verstand van computers. Ook heeft iemand hulp gezocht bij de ‘volgers van mijn Twitter’. De 

jongeren die niet gehackt zijn, zouden eveneens hulp zoeken bij de site zelf of bij iemand met veel 

verstand van computers; broers worden in dit verband relatief vaak genoemd.  

 

De jongeren die Google als antwoord gaven (ongeacht of ze wel of niet gehackt zijn), vroegen wij wat 

ze in (zouden) tikken in Google. Bijna allemaal typen ze korte zoekwoorden in zoals ‘gehackt’, 

’account gehackt’ en een paar ‘help ik ben gehackt’. Een handjevol zoekt met een volledige zoekzin 

als ‘wat moet je doen als iemand je account heeft gehackt’.  

 

De tieners die aangeven bij een hulporganisatie aan te kloppen, zouden dat bijna allemaal bij de 

politie doen. Twee jongeren die gehackt zijn, hebben dat ook daadwerkelijk gedaan.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik weet het niet 

Meteen bij iemand hulp gaan vragen

Eerst niets, pas bij erger 
worden naar iemand toegaan 

Niets, wachten tot het 
vanzelf zou oplossen 

Wel meegemaakt Niet meegemaakt



 15 

 
Figuur 2.2. (Gehackt) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken / waar zouden ze dat doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Als tweede gaan jongeren vooral naar hun beste vriend(in) om hulp te zoeken of iemand anders (dit 

is vaak een broer of iemand met verstand van computers). En van degenen die in eerste instantie 

niet naar hun ouders gingen of zouden gaan, gaat de meerderheid er in tweede instantie alsnog 

heen. De jongeren met ervaring met gehackt worden, houden het in tweede instantie vaker voor 

zichzelf en zoeken dus niet nog ergens anders hulp.  

 

 

Hoe voelde je je? 
 
Gehackt worden laat jongeren niet onbewogen. Ze vinden het niet ‘normaal’ dat zoiets gebeurt. 

Ruim de helft vindt het heel erg (figuur 2.3). Volgens iets minder dan de helft is het ‘vervelend, maar 

gebeuren zulke dingen nou eenmaal’. Het verschil bij deze vraag tussen de jongeren die gehackt 

worden wel of niet meegemaakt hebben, is niet significant.  

 

Hoe jonger, hoe erger het gehackt worden gevonden wordt. Oudere tieners kunnen het probleem 

waarschijnlijk wat beter relativeren. Daarnaast geven meisjes vaker aan dan jongens dat ze ‘wel 

konden janken’ en jongens zeggen wat vaker dat het ‘vervelend is, maar dat zulke dingen gebeuren’.  
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Figuur 2.3. (Gehackt) Hoe voelden 11 t/m 16-jarigen zich / hoe zouden ze zich voelen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.2. Opgelicht zijn 

 

 

Je bent opgelicht of er is iets van je gestolen via internet, bijvoorbeeld op Marktplaats, of er zijn 

spullen van je gestolen in een virtuele wereld (zoals op Habbo, GoSupermodel etc.) of in een game.  

 

19% van de 11 t/m 16-jarigen zegt dit probleem zelf wel eens te hebben meegemaakt.iii Uit de 

toelichtingen van de jongeren blijkt het vaak om Habbo te gaan. In deze virtuele wereld, waar ze 

virtuele goederen bezitten, zoals meubeltjes voor in hun kamer (meubi’s genoemd), zijn ze bestolen 

van deze spullen. Sommigen zijn zonder dat ze iets gedaan hebben gehackt, anderen zijn verleid om 

hun inloggegevens af te geven, bijvoorbeeld omdat ze iets beloofd werd onder valse voorwendselen 

of op andere slinkse wijze. Ook zijn jongeren virtuele spullen verloren in een game als RuneScape of 

community als GoSupermodel.  

 

Een aantal jongeren ondervinden naast het bestolen zijn extra problemen omdat de ongewenste gast 

op hun account hen bovendien een ‘ban’ bezorgt door bijvoorbeeld anderen uit te gaan schelden. 

Tot overmaat van ramp wordt de jongere die al zijn spullen al kwijt is, dan soms ook nog eens niet 

geloofd.  

 

Hiernaast zijn er jongeren die iets hebben gekocht op Marktplaats of eBay en dit nooit ontvangen 

hebben. Of andersom: ze hebben zelf iets opgestuurd, maar hebben nooit betaald gekregen. Een 

aantal jongeren schrijven dat ze een verkeerde of incomplete zending kregen.  
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Wat heb je gedaan of wat zou je doen? 
 

De opgelichte jongeren zijn veelal naar hun ouders gegaan om het te vertellen. Ook hebben velen 

een melding bij de site zelf gedaan, zoals Habbo of Marktplaats, wat overigens niet altijd hielp. Ook 

geven veel jongeren aan niets te hebben gedaan, vaak omdat er ‘toch niets aan te doen is’. 

Sommigen zijn helemaal gestopt met spelen als het een spel of community betrof, zoals Habbo, 

anderen zijn opnieuw begonnen. Ook hebben enkele jongeren aangifte gedaan bij de politie.  

 

Hieronder staan de acties die de opgelichte jongeren ondernomen hebben, weer in dezelfde 

volgorde als in het tekstblok hiervoor.  

 

 

a) (m/13/vmbo) op Habbo ,mijn spullen gepikt die ik eerst gekocht had en toen ging hij 

proberen wachtwoordeen van anderen te stelen en deed alsof hij mij was. Toen ben 

ik verbannen met mijn ipadres ......en ze geloofden mij niet,ook niet toen mijn moeder 

gebeld heeft.  

 

b) (j/15/vmbo) iemand zei dat hij me zou helpen meer geld te verdienen en gaf mijn 

inloggegevens. toen heeft hij alles afgepakt in dat spel  

 

c) (j/14/vwo) had iets gekocht via marktplaats en ook betaald ( had me moeder bij 

geholpen0 en ik kreeg het maar niet opgestuurd  

 

d) (m/15/vwo) op www.runescape.nl is wel eens op mijn account ingelogt en spullen ge 

dropt of gestolen  

 

e) (m/13/vwo) op habbo heeft iemand mijn spullen van mij afgepakt. hij stelde voor om 

van naam te veranderen, en dat deed ik, en toen pikte hij snel mijn naam in. toen was 

is al mijn spullen kwijt.  

 

f) (m/14/vmbo) ik moest een nummer bellen voor een spel en zou punten krijgen en 

iemand anders zou de telefoonrekening betalen wat dus niet gebeurt is. 

 

g) (j/16/vmbo) ik had interesse in een mobiel en heb een via marktplaats een koper 

gevonden. het toestel kostte 30 euro incl. verzendkosten. ik moest eerst betalen en 

dan zou ik het toestel krijgen met de post, maar ik heb het toestel nooit gekregen. 

 

h) (m/11/po) bij habbo heb ik aan een credits site mijn wachtwoordt gegeven en had er 

veel geld aan verspild, maar ik wist niet dat het een hack site was  

 

i) (j/15/vmbo) ze hebben me bij habbo bestolen van mijn spullen die ik gekocht had, ik 

werd toen eerst gehackt en toen bestolen meteen  
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De jongeren die niet opgelicht zijn, schrijven eveneens het vaakst dat ze naar hun ouders zouden 

gaan voor hulp. Ook komt vaak voor dat jongeren niet weten wat ze zouden doen of geen idee 

hebben wat ze zouden moeten doen. Naar de politie gaan noemen eveneens veel jongeren. Een paar 

jongeren maken onderscheid tussen echte en virtuele spullen: alleen bij echte spullen zouden ze 

naar de politie gaan.  

 

Sommige jongeren denken na over wat ze er aan zouden kunnen doen: de desbetreffende site 

benaderen, proberen te achterhalen wie erachter zit, wachtwoorden wijzigen en stoppen met de site 

of het spel. Een paar jongeren vinden dat het hun eigen schuld is als het gebeurt. Ook dit probleem 

zou volgens veel jongeren boosheid en verdriet oproepen en bij sommigen agressie.  

 

a) (m/13/vmbo) heel erg gehuild,ik ben autistisch en toen was ik 9 jaar en had geen 

vrienden. zat elke dag op habbo en had veel meubies.  

 

b) (j/15/vmbo) Eerst niks. Pas later vertelde ik het tegen mijn moeder 

 

c) (j/14/vwo) aan me moeder verteld en zij heeft het gemeld bij marktplaats en die 

meneer een mailtje gestuurd en gezegd dat we aangifte gingfen doen bij de politie  

 

d) (m/15/vwo) niks zulke dingen gebeuren gwn op zulke spellen 

 

e) (m/13/vwo) een klacht gestuurd, het verteld aan mijn ouders, en weer opnieuw 

begonnen met het spel  

 

f) (m/14/vmbo) nooit meer iemand vertrouwen en mijn ouders hebben de 0909-

nummers geblokkeerd op de telefoon.  

 

g) (j/16/vmbo) uiteraard de verkoper heel vaak proberen te bereiken, maar tevergeefs. 

vervolgens markptplaats ingelicht en op aandringen van marktplaats een melding 

gedaan bij de politie.  

 

h) (m/11/po) mijn vader verteld en heel erg gehuild ik had beloofd dat ik nooit meer 

dingen doe zonder te vragen  

 

i) (j/15/vmbo) eerst mijn moeder gezegd en die zei toen dat ik het moest melden op site 

dat heb ik gedaan en naderhand zijn ze erachter gekome wie dat was en die werd 

verwijderd en ik denk wel meer maar dat weet ik niet.  
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Hulp zoeken? 
 

Wederom zou een grote meerderheid meteen bij iemand hulp gaan vragen (figuur 2.4). Jongeren die 

het probleem daadwerkelijk meegemaakt hebben, zeggen vaker niets te hebben gedaan dan de 

jongeren die het niet meegemaakt hebben. Dit werd al zichtbaar in de antwoorden op de open vraag 

naar wat ze gedaan hadden, zoals eerder genoemd. Velen deden niets omdat er simpelweg niets 

meer aan te doen was. De jongeren die het niet overkomen is, realiseren zich dat misschien minder. 

Zij weten ook relatief vaker niet wat zij zouden doen.  

 

Jongens hebben wat vaker dan meisjes meteen hulp gevraagd en meisjes hebben wat vaker niets 

gedaan dan jongens.  

 

 

(j/15/havo) aangifte bij de politie, en de site / mensen op de hoogte stellen.  

 

(m/16/havo) als het echte spullen zijn, dan zou ik naar de politie toegaan, maar als het 

virtuele spullen zijn, dan weet ik het niet, daar kan je niks tegen doen.  

 

(m/11/po) dan zou ik eerst heel raar van op kijken en daarna heeeel boos zijn  

 

(j/13/vmbo) geen spullen meer kopen op habbo. maar dat mocht ik al nooit. daar ben ik 

veel voor gewaarschuwd en vrienden van me kopen ook geen meubi  

 

(m/14/havo) heel boos zijn en deze man of vrouw of kind met zijn/haar naam/profiel op 

internet plaatsen  

 

(m/11/po) ik zou het tegen iemand zeggen en ik probeer zeg maar er achter te komen wie 

het was maar je kan er eigenlijk niet zo veel aan doen  

 

(j/13/vmbo) nadenken of ik de volgende keer weer iets via internet aanbied. in de virtuele 

wereld wwet ik niet of ik nog doorga met dit spel  

 

(m/16/havo) uitzoeken wie het gedaan heeft en diegene aangeven bij politie of ergens 

anders. en dan mijn moeder erover vertellen en zij zorgt dan wel dat alles weer terugkomt.  

 

(j/14/vmbo) zelf schuld had ik maar een beter wachtwoord  
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Figuur 2.4. (Opgelicht) Wat hebben 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

De ouders zijn wederom de aangewezen personen om als eerste hulp bij te gaan zoeken (figuur 2.5). 

Al geven degenen die daadwerkelijk opgelicht zijn vaker aan bij ‘iemand anders’ hulp te hebben 

gezocht. Dit blijkt veelal de website zelf te zijn. Habbo, de beheerder van de site, de klantenservice, 

etc. Ook hebben degenen die het meegemaakt hebben, vaker geen hulp gezocht dan dat degenen 

die het niet meegemaakt hebben zouden doen.  

 

Google of een leraar zijn niet de aangewezen hulpkanalen. De paar jongeren die via Google zochten 

of zouden zoeken vullen in: ‘habbo meubels gestolen’, ‘habbo spullen kwijt’, ‘diefstal habbo’, 

‘runescape hack’ of simpelweg ‘opgelicht’ en ‘opgelicht via internet’. En net als bij het hackprobleem 

in de vorige paragraaf ook hier weer een paar zinnetjes: ‘hoe gestolen spullen terug kan halen’ en 

‘wat doe je als je temaken hebt met een oplichter?’.  

 

Een aantal jongeren geven een hulporganisatie aan als hulpbron. Dit is in nagenoeg alle gevallen de 

politie, blijkt uit de toelichtingen. ‘De politie die pakken diefen’, voegt een kind toe. Een aantal 

jongeren weten het niet (‘maar dat zoek ik dan wel op google’, schrijven er een paar bij) en een paar 

jongeren noemen de Kindertelefoon.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik weet het niet 

Meteen bij iemand hulp gaan vragen

Eerst niets, pas bij erger 
worden naar iemand toegaan 

Niets, wachten tot het 
vanzelf zou oplossen 

Wel meegemaakt Niet meegemaakt



 22 

 
Figuur 2.5. (Opgelicht) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken / waar zouden ze dat doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Van de jongeren die opgelicht zijn, zochten de meesten in tweede instantie niet meer naar hulp. Op 

de tweede plaats staat een vriend of vriendin om heen te gaan, en op de derde plaats de ouders (in 

het geval ze daar niet al als eerste heen waren gegaan) of iemand anders. Ook als tweede hulpbron 

blijkt Google, een leraar of een hulporganisatie niet geschikt; slechts een paar jongeren zouden daar 

heengaan.  

 

De jongeren die oplichting niet hebben meegemaakt, zouden in de tweede plaats vooral naar hun 

beste vriend gaan en ook relatief vaak naar een hulporganisatie, in tegenstelling tot de jongeren die 

het wel meegemaakt hebben. De hulporganisatie is met name de politie.  

 

 

Hoe voelde je je? 
 

De jongeren die opgelicht zijn, hebben dit als minder erg ervaren dan dat de jongeren die niet 

opgelicht zijn denken dat ze zich zouden voelen. De opgelichte jongeren geven vaker aan dat het 

‘vervelend is, maar dat zulke dingen gebeuren’ (figuur 2.6). Jongeren die het niet meegemaakt 

hebben, maar het zich voorstellen, denken dat ze het erger vinden. Hoe jonger, hoe erger de 

oplichting wordt ervaren.  
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Figuur 2.6. (Opgelicht) Hoe voelden 11 t/m 16-jarigen zich / hoe zouden ze zich voelen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.3. Pesten, discrimineren en bedreigen 

 

 

Iemand pest je, discrimineert je of bedreigt je via internet, bijvoorbeeld op msn, Hyves of via je 

mobiele telefoon. Zoals door je uit te schelden, te dreigen bij je langs te komen, een haat-hyves of 

haat-foto of -filmpje te maken of door je op een andere manier lastig te vallen. 

 

 

Van de 11 t/m 16-jarigen zegt 24% dit probleem zelf wel eens te hebben meegemaakt. Meisjes vaker 

(30%) dan jongens (19%). Ook het opleidingsniveau maakt uit: vbmo-ers zeggen het meeste met 

pesten te maken te hebben (29%) en vwo-leerlingen het minst (17%). De havo-leerlingen zitten daar 

tussenin (25%). 

 

De toelichtingen van de jongeren die zeggen gepest te zijn, lopen uiteen: van uitgescholden zijn op 

msn tot herhaaldelijk opgewacht zijn uit school. Veel van het pestgedrag vindt plaats via Hyves en 

msn. Schelden, roddelen en gemene krabbels plaatsen komen veel voor. Niet zelden zijn de daders 

voormalige vrienden en vriendinnen. Veel jongeren geven aan bedreigd te zijn. Ook dit varieert van 

bedreigd worden in elkaar geslagen te worden tot zelfs doodsbedreigingen.  

 

Ook de mobiele telefoon kan ingezet worden om mee te pesten. Via de mobiel worden vervelende 

sms’jes gestuurd of wordt er steeds gebeld en opgehangen. Een paar jongeren zijn met een mobiele 

telefoon gefilmd waarop ze onder andere geslagen werden.  

 

In het volgende tekstblok zijn diverse voorbeelden te vinden die de jongeren hebben ingevuld. 

Samen geven ze een goed beeld van hoe en op welke manieren er allemaal (digitaal) gepest wordt.  
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Wat heb je gedaan of wat zou je doen? 
 

Welke acties hebben de online gepeste jongeren ondernomen? Bij pesten via msn of Hyves kan de 

pester geblokkeerd of verwijderd worden. Veel jongeren geven dan ook aan dit te hebben gedaan. 

Ook hebben veel jongeren hun ouders erbij gehaald of een zus of broer. Pesters zijn veelal 

medeleerlingen. Daarom geven veel jongeren aan dat ze de hulp hebben ingeroepen van een docent. 

Volgens de jongeren is ook ‘negeren’ een goede actie, of de persoon erop aanspreken, op internet of 

in het echt. Meerdere jongeren geven aan dat online pesters in ‘real life’ niet zo durven te pesten als 

a) (m/16/havo) dat iemand mij op school wel onderhanden zou nemen op school na de 

vakantie. uitgescholden via msn  

 

b) (m/13/havo) gefilmd en toen gezegd dat ze dit naar de voetbalclub zouden sturen en 

op you tube gingen zetten  

 

c) (m/13/havo) ging over een jongen op school waar ik gek op bent en een andere 

meisje ook en die begint dan te schelden op msn of zet dingen op hyves die niet waar 

zijn  

 

d) (m/11/havo) ik ben van basisschool gewisseld omdat ik erg gepest werd. toen ik op 

mijn nieuwe school zat, kreeg ik via hyves nog berichtjes van kinderen van de oude 

school. daarin stond dat ze me haatten en dat soort vervelende dingen  

 

e) (j/17/vwo) ja, iemand zei: he hoer het is beter dat jij dood bent want je bent lelijk! 

 

f) (j/14/havo) kinderen van mijn school pesten mij en halen er anderen bij die ik niet ken 

met scooters om mij op de weg naar huis op te wachten. ze bedreigen mij via hyves.  

 

g) (m/13/vwo) mijn beste vriendin had een haathyves van mij gemaakt en toen zij ik het 

tegen mn zus en toen had ze hem er snel af gehaalt omdat ze bang was  

 

h) (j/16/havo) nou klasgenoten waren aan het roddelen op hyves dat kon ik ook lezen 

dat vond ik niet leuk  

 

i) (j/13/vmbo) ik had ruzie gehad met een jongen en zijn moeder zette dat allemaal op 

hyves, met mijn naam er bij.  

 

j) (m/16/vmbo) ik had gechat met iemand en toen kwamen er meisjes die ik niet eens 

kende mij aan huis bedreigen, wan tik moest die jongen met rust laten anders werd ik 

in elkaar geslagen  
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zij op internet doen. Ook zijn er jongeren die teruggescholden hebben of waarbij het op een 

vechtpartij is uitgelopen. Sommige jongeren hebben hun hele Hyves-profiel opgeheven. 

 

Als een jongere zijn ouders heeft ingelicht, hebben deze ouders in sommige gevallen de pester zelf 

aangesproken of gemaild of zijn op diens ouders afgestapt. Als bewijs printen ouders dan vaak de 

msn-gesprekken of de Hyves-krabbels uit. Jongeren geven aan die zelf al te hebben opgeslagen. Ook 

hebben ouders hun kind geholpen de pester te blokkeren of verwijderen, of bij het opheffen van een 

online profiel.  

 

In het volgende tekstblok staat wat de jongeren gedaan hebben van wie we in het vorige tekstblok 

lazen wat hun ervaring met pesten is.  

 

 
 

 

Aan de jongeren die niet gepest zijn, is gevraagd wat zij zouden doen als het hen zou overkomen. Het 

merendeel geeft aan naar de ouders toe te gaan om het te vertellen of om raad en hulp te vragen. 

a) (m/16/havo) met mijn moeder er over gehad en naar de ouders van die jongen 

gegaan 

 

b) (m/13/havo) naar school gegaan die hebben de telefoon afgenomen en toen de 

moeder kwam weer teruggegeven  

 

c) (m/13/havo) aan mijn vader laten zien en die heeft contact gezocht met haar ouders 

 

d) (m/11/havo) ik heb mijn moeder de berichtjes laten zien. zij heeft de ouders van die 

kinderen aangesproken en de kinderen op hyves geblokkeerd.  

 

e) (j/17/vwo) meteen alles verwijderd helaas, en daarna pas aan mijn moeder en mijn 

klasselerares verteld.  

 

f) (j/14/havo) met vader en moeder bij de politie geweest en ook bij mij op school om te 

praten. politie heeft ze aangesproken en de school heeft iemand geschorst, maar dit 

helpt toch allemaal niet. daar worden ze alleen maar bozer van.  

 

g) (m/13/vwo) heel erg boos geworden  

 

h) (j/16/havo) ik ben naar de leraar gegaan want het gebeurde op school en later heb ik 

het ook nog tegen mijn ouders gezegd  

 

i) (j/13/vmbo) mijn moeder kwam er achter en is naar de juf gegaan. 

 

j) (m/16/vmbo) die jongen uit mijn chatlijst verwijderd 
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Ook geven veel jongeren aan de pester te zullen blokkeren. Een aantal jongeren zou aangifte doen bij 

de politie. Ook terugschelden of terugpesten zien sommige jongeren als te ondernemen acties.  

 

Een paar jongeren zouden helemaal niets doen omdat ze denken dat het toch geen zin heeft om iets 

te doen of omdat ze denken dat het daardoor alleen maar erger wordt. Negeren wordt ook hier 

genoemd, maar ook het aanspreken van de pester om te stoppen, vooral als ze diegene in het echt 

kennen. ‘Boos’, ‘bang’ en ‘verdrietig’ zijn de emoties die online pesten zou oproepen bij jongeren. 

Eén jongen kan zich niet voorstellen hoe het zou zijn om online gepest te worden: ‘ik hoef niets te 

doen ik krijg van iedereen respect en alle meiden zijn dol op me’. 

 

 

 
 

 

Hulp zoeken? 
 

De meerderheid heeft meteen hulp gezocht of zou dat meteen doen (figuur 2.7). Wel is de groep die 

eerst niets zou doen en pas actie zou ondernemen als het erger wordt bij dit probleem groter dan bij 

de andere vier problemen. Ruim een derde doet in eerste instantie niets of doet überhaupt niets.  

(m/12/havo) aan heel veel mensen vertellen en verder geen idee. ik weet niet of je er iets 

aan kunt doen  

 

(j/14/vwo) de persoon blokken en tegen mijn ouders vertellen, bij bedreigen misschien wel 

naar de politie  

 

(m/14/havo) ik bewaar altijd mijn gesprekgeschiedenis van msn, dus die zou ik goed 

opslaan en en uitprinten zodat ik bewijs heb  

 

(m/16/mbo) ik zou erg bang zijn maar op den duur toch hulp zoeken  

 

(j/11/po) eerst niet op reageren tot het overgaat en anders hulp zoeken bij iemand  

 

(m/12/vwo) ik zou gelijk hulp halen bij mijn ouders ook zou ik degene hacken en er mee 

praten  

 

(m/15/havo) ik zou niks doen, want dan krijg je juist nog meer problemen. laat ze lekker 

lullen zou ik denken.  

 

(m/12/havo) ik zou verdrietig zijn en als 1e me hart luchten bij mijn beste vriendin. dan 

gaan we samen waarschijnlijk naar mijn ouders.  

 

(j/16/vwo) mijn ouders vertellen en misschien aangifte doen bij de politie  

 

(m/12/vwo) niet meer op dat account gaan en een nieuw account aan maken, gebeurt het 

dan weer, niet meer op die site gaan.  
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Net als bij gehackt worden, zeggen jongeren die het probleem daadwerkelijk meegemaakt hebben 

ook in het geval van online pesten vaker niets te hebben gedaan dan de jongeren die het niet 

meegemaakt hebben. Tegelijkertijd zijn ze wel vaker direct hulp gaan zoeken dan degenen die het 

niet overkomen is zeggen te doen.  

 

Er zijn verschillen naar geslacht en naar leeftijd: meisjes zeggen vaker dan jongens meteen hulp te 

gaan zoeken. En hoe jonger, hoe vaker er direct hulp gezocht wordt. Hoe ouder, hoe vaker de 

jongeren in eerste instantie niets doen.  

 

 

 
Figuur 2.7. (Pesten) Wat hebben 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Zoals ook uit de antwoorden op de open vraag naar voren kwam, zouden de jongeren als eerst 

vooral naar hun ouders gaan (figuur 2.8). Leeftijd maakt daarbij uit: 11- en 12-jarigen gaan het vaakst 

naar ouders, 13-plussers relatief iets vaker naar hun beste vriend(in), maar ook nog steeds het vaakst 

naar hun ouders. Wat het probleem dus ook is, het overgrote deel van de jongeren gaat toch eerst 

naar vader en moeder voor hulp. Van de vijf problemen is het aantal dat als eerst naar hun ouders 

gaat voor hulp bij online pesten het grootst. Bij dit probleem valt nog iets op: jongeren die het 

probleem meemaakten, zijn minder vaak naar hun beste vriend(in) gegaan dan de jongeren zonder 

pestervaring denken te zullen doen in die situatie.  

 

Sommige jongeren zochten hulp bij iemand anders of zouden dat doen. ‘Iemand anders’ varieert van 

allerlei soorten familieleden: zus, broer, tante, neef, opa en oma tot de conrector, mentor, oppas, 

trainer en buurman. Broers en opa en oma worden relatief het meest genoemd.  

 

De jongeren die Google als antwoord gaven (ongeacht of ze wel of niet gepest zijn) hebben 

opgeschreven wat ze daar zouden intypen. Een greep uit de antwoorden: ‘oplossing pesten’, ‘pesten 

hoe ga je ermee om’, ‘pesten op internet’, ‘pesten internet help’ en simpelweg ‘gepest’ en ‘pesten’.  
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Slechts vier online gepeste jongeren zeggen naar een hulporganisatie te zijn gegaan. Drie zijn er naar 

de politie geweest en de ander zegt de Kindertelefoon te hebben gebeld. Van de niet-gepeste 

kinderen zouden de meesten naar de politie gaan, en ook aardig wat jongeren zouden de 

Kindertelefoon weten te vinden. Eén jongen zegt naar de politie te gaan omdat hij niet naar zijn 

vader kan: ‘want die maakt hem gelijk af’.  

 

 

 
Figuur 2.8. (Pesten) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken / waar zouden ze dat doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

In tweede instantie gaan de jongeren (of ze nu wel of niet online gepest zijn) het vaakst naar hun 

beste vriend of vriendin, maar ook een leraar is vaak de tweede persoon waarbij hulp gezocht wordt. 

Dit komt doordat (online) pesten veelal onder schoolgenoten plaatsvindt. De leraar is dan de 

aangewezen betrokken persoon om naartoe te gaan. Ook de ouders zijn wederom degenen om in 

tweede instantie heen te gaan, als dat in de eerste plaats nog niet zo was. Het verschil tussen de 

jongeren met en zonder ervaring met online gepest worden, is dat de groep zonder ervaring in 

tweede instantie vaker hulp zegt te zoeken bij een organisatie. De jongeren met ervaring hebben dat 

nagenoeg niet gedaan.  
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Hoe voelde je je? 
 
Gepest worden wordt begrijpelijkerwijs als erger ervaren door jongeren dan gehackt worden of 

opgelicht worden. Een derde van de jongeren werd of zou er heel verdrietig/ depressief van worden 

(figuur 2.9). Net als gehackt en opgelicht worden, vindt maar een heel klein deel dat gepest worden 

normaal is.  

 

Meisjes ervaren gepest worden duidelijk erger dan jongens. Jongens geven vaker aan dat het 

‘vervelend is, maar dat zulke dingen gebeuren’. Jongere of oudere tieners vinden het even erg als ze 

gepest worden. 

 

 

 

 
Figuur 2.9. (Pesten) Hoe voelden 11 t/m 16-jarigen zich / hoe zouden ze zich voelen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.4. Privéfoto’s openbaar 

 

 

Foto’s die heel erg privé zijn, bijvoorbeeld waar je heel lelijk op staat, aangeschoten of dronken op 

bent of voor een stuk of helemaal naakt op staat, staan ergens online of worden rondgestuurd, 

bijvoorbeeld op school.  

 

 

5% van de 11- t/m 16-jarigen zegt dit probleem zelf wel eens te hebben meegemaakt. Dit is een te 

kleine groep (46 jongeren) om in percentages verder op in te gaan. Wel kunnen we ingaan op wat ze 

meegemaakt hebben. Niet alle jongeren hebben dit antwoord toegelicht, 15 van de 46 jongeren 

wilden liever niet zeggen wat er gebeurd was. Wellicht schamen ze zich of willen ze het liever 

vergeten. Een meisje dat er niet op in wilde gaan, schreef als antwoord op de vraag wat ze eraan 

gedaan had: ’Na de zomervakantie dacht niemand er meer aan (hoop ik)’.  

 

Bij de meeste jongeren ging het om een foto waar ze niet leuk opstonden en die online stond of 

opzettelijk verspreid werd. In enkele gevallen ging het om foto’s waar de jongere op stond terwijl hij 

of zij wat gedronken had en één meisje schrijft dat het om naaktfoto’s ging.  
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Wat heb je gedaan of wat zou je doen? 
 

De meeste jongeren die dit overkomen is, schrijven dat ze de desbetreffende persoon gevraagd 

hebben om de foto(‘s) of filmpje(s) offline te halen. Andere jongeren zijn naar hun ouders gegaan en 

een paar jongeren hebben niets gedaan. ‘Boos worden’, ‘schamen’ en ‘vloeken’ zijn ook ingevuld en 

één jongere zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie.  

 

a) (m/12/vmbo) foto waarop ik te veel had gedronken stond op hyves  

 

b) (j/11/po) iemand heeft mij hoofd op een naakt lijf gezet  

 

c) (j/15/havo) ik stond stom op een foto en een klasgenoot heeft deze rondgestuurd  

 

d) (m/13/vmbo) naaktfotos  

 

e) (j/13/vmbo) stomme foto stond ik niet zo leuk op  

 

f) (m/16/vwo) wij hadden wat drank gehad en waren gefilmd door oudere jongens, die 

hebben dat op youtube gezet.  

 

g) (j/16/vwo) fotoos waar ik heeel gek op stond en werd heel erg uit gelaggen 

 

h) (m/16/vmbo) rare foto's waar ik lelijk en gek opstond 

 

i) ( j/13/vwo) Foto's die gemaakt waren op plaatsen waar ik niet mag komen 

 

j) (m/14/havo) een foto op hyves waar iemand gemene dingen onder gezet heeft en via 

mijn foto mensen benaderen 

 

k) (m/11/po) Een foto waar ik stom op stond is op twitter gezet, maar later eraf gehaald 

toen ik vertelde dat ik dat wilde  
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‘Stel je de situatie voor, wat zou je doen?,’ is de vraag die we de jongeren zonder ervaring met dit 

probleem stelden. Net zoals bij alle andere problemen geven jongeren wederom aan dat ze naar hun 

ouders zouden gaan. Dit zijn echter niet zoveel jongeren als bij de andere problemen. Wellicht komt 

dat omdat dit probleem privacy gevoelig is en jongeren liever niet willen dat hun ouders dit te weten 

komen. Heel veel jongeren zouden kijken wat zij er zelf aan kunnen doen en proberen om zelf de 

foto’s van internet af te krijgen. In samenhang daarmee proberen ze erachter te komen wie ze erop 

gezet heeft. Ook zeggen veel jongeren niet te weten wat ze zouden doen.  

 

Uiteraard zouden jongeren deze situatie erg vinden: ‘heel boos worden’, ‘doodschamen’, ‘huilen’, 

‘gek worden’, ‘ontploffen’ en ‘flippen’, is een greep uit de reacties. Een aantal jongeren zou naar de 

politie gaan.  

 

a) (m/12/vmbo) Niets vond het niet leuk maar ook niet heeel ert 

 

b) (j/11/po) naar ouders 

 

c) ( j/15/havo) naar de mentor gegaan 

 

d) (m/13/vmbo) schamen 

 

e) (j/13/vmbo) diegen verteld om de foto te verwijdern 

 

f) (m/16/vwo) Ik was heel erg boos en heb het gelijk aan mijn moeder laten zien 

 

g) (j/16/vwo) Niks  

 

h) (m/16/vmbo) proberen ze eraf te krijgen 

 

i) (j/13/vwo) Gelogen over dat is dat niet echt was of dat de foto daar niet gemaakt was 

 

j) (m/14/havo) meteen mijn ouders ingelicht en die hebben alles beveiligd met hulp van een 

ict-er 

 

k) (m/11/po) Degene die het gedaan had gevraagd om de foto te verwijderen. 
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Hulp zoeken? 
 

Ook bij dit probleem zou de grootste groep meteen hulp gaan zoeken (figuur 2.10). Maar heel weinig 

jongeren zouden niets doen en wachten tot het probleem vanzelf oplost. Meisjes zouden wat vaker 

meteen hulp gaan vragen dan jongens. Jongens zeggen iets vaker niets te doen of weten niet wat ze 

moeten doen.  

 

 

(m/16/havo) dat zou ik heel erg vinden maar nog erger voor diegene die het gedaan heeft 

want als mijn moeder erachter komt wie het gedaan heeft dan vrees ik voor zijn of haar 

gezondheid. mijn moeder doet er dan alles aan om diegene aan te pakken 

 

(m/16/vmbo) vragen of ze dat niet willen doen, en als ze toch door gaan tegen mijn ouders 

zeggen  

 

(j/13/vmbo) de fotos laten verwijderen door de persoon die dit gedaan heeft, naar de leraar 

gaan en een gesprek met deze personen aangaan, eventueel aangifte doen van diefstal 

en misbruik van prive 

 

(m/14/vmbo) eerst een hele poos janken en dan toch naar mijn moeder gaan 

 

(m/14/vwo) ik weet niet wat ik zou doen. mijn ouders waarschuwen mij voor dat soort 

dingen dus ik probeer te voorkomen dat het zo ver komt, maar ik weet niet wat ik zouk 

unnen doen als het toch gebeurt 

 

(m/14/vmbo) ik zou boos, verdrietig en teleurgesteld zijn en ik zal me schamen, maar wat 

ik daar aan kan doen weet ik niet  

 

(j/12/vmbo) met die telefoons van tegenwoordig zit het erin dat dit gebeurt. ja daar kun je 

niet zo heel veel mee.  

 

(j/16/vwo) proberen de foto's snel offline te krijgen.en er proberen achter te komen wie ze 

erop gezet heeft.  

 

(m/13/vwo) Schamen huilen en niet meer naar school durven  

 

(m/13/vmbo) weet ik niet. ik geloof niet dat ik naar mijn ouders zou gaan omdat ik me zou 

schamen  
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Figuur 2.10. (Privéfoto’s openbaar) Wat zouden 11 t/m 16-jarigen doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Ondanks de privacygevoeligheid zijn de ouders weer de eersten die de jongeren op zouden zoeken 

voor hulp (figuur 2.11). Vooral de 11- en 12-jarigen zouden als eerste naar hun ouders gaan. De beste 

vriend of vriendin staat op de tweede plaats als hulpbron.  

 

Het aantal jongeren dat op Google zou gaan zoeken is klein. Zoektermen die ze zouden gebruiken 

zijn: ‘foto’s gepikt’, ‘foto’s blokkeren’, ‘foto’s van internet laten verwijderen’, ‘foto’s misbruikt’, ‘hoe 

foto’s verwijderen’, ‘mijn foto op internet’, ‘privé foto’s online gezet’. Ook hier weer een paar 

volledige zinnetjes: ‘hoe kan ik privé foto’s weghalen of weg laten halen’. Eén tiener zou simpelweg 

‘help’ googelen.  

 

De politie wordt wederom het vaakst genoemd als hulporganisatie waar jongeren denken heen te 

gaan in deze situatie. Op de tweede plaats komt de Kindertelefoon. Ook hier vinden we veel variatie 

in de toelichtingen op de ‘iemand anders’ categorie. Veel familieleden; vaak broers (‘die is 

ongelooflijk slim met computers’ schrijft een tiener), zussen, opa en oma weer en andere familie. 

Daarnaast worden computervrienden of ‘onze computerfreak’ om hulp gevraagd, waarschijnlijk 

omdat zij kunnen helpen de foto offline te krijgen.  
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Figuur 2.11. (Privéfoto’s openbaar) Waar zouden 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Als tweede zouden jongeren weer vooral naar hun beste vriend(in) gaan. Een leraar en ouders 

komen daarna, en vervolgens een hulporganisatie of ze weten het niet.  

 

 

Hoe voelde je je? 
 

Dit probleem vinden jongeren het ergst van de vijf genoemde problemen. Het is zeker niet normaal 

dat het gebeurt en ook de groep die zegt dat het ‘vervelend is, maar dat zulke dingen gebeuren’, is 

niet zo groot (figuur 2.12). Driekwart ‘zou wel kunnen janken’ of zou echt heel verdrietig/ depressief 

zijn. Dat is natuurlijk niet heel verwonderlijk. Meisjes ervaren dit probleem als erger dan jongens.  
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Figuur 2.12. (Privéfoto’s openbaar) Hoe zouden 11 t/m 16-jarigen zich voelen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.5. Ongewenste ontmoeting 

 

Iemand die je via internet hebt leren kennen, bijvoorbeeld via Hyves of msn, wil met je afspreken in 

het echt, maar blijkt dan niet te zijn wie hij of zij zei dat ie was, of iets te willen wat jij niet wilt.  

 

 

3% van de 11- t/m 16-jarigen zegt dit probleem wel eens mee te hebben gemaakt. Ook dit is een te 

kleine groep (26 jongeren) om in percentages verder op in te gaan. Het is wel de moeite waard om 

dit percentage nader te bekijken. Uit de antwoorden op de open vragen blijkt namelijk dat jongeren 

diverse situaties onder dit probleem verstaan.  

 

Je kan bij deze omschrijving wellicht al gauw aan volwassenen denken met seksuele bedoelingen. Of 

aan mannen die zich jonger voordoen dan ze zijn. Maar het kan ook iemand zijn die zich ouder 

voordoet dan hij of zij is. Het hoeft niet perse meteen een problematische situatie te zijn. Het ‘echte’ 

percentage is daarom moeilijk te definiëren. Uit de antwoorden blijkt het bovendien in de meeste 

gevallen niet tot een ontmoeting te zijn gekomen.  

 

 

 
 

 

 

 

Wat heb je gedaan of wat zou je doen? 
 

De jongeren die dit probleem meemaakten, hebben niets gedaan of de persoon genegeerd, hebben 

hun ouders ingelicht, zijn weggelopen, en hebben de persoon in kwestie geblockt op internet.  

 

a) (j/13/vmbo) Een man die met mij wilde afspreken omdat hij me zou kunnen helpen 

met leren en huiswerk maken. Ik heb het mijn moeder verteld en die had het over een 

pedofiel of zoiets.  

 

b) (m/15/vmbo) Ik dacht dat het een jongen was maar hij was al 21 ofzo  

 

c) (m/16/vwo) afgesproken met een jongen en die was veel ouder  

 

d) (m/13/vmbo) bleek iemand van school te zijn 

 

e) (m/15/havo) Hij deed net of hij mij kende en vroeg om een afspraak 

 

f) (m/16/vmbo) een maat in een spel was jonger dan hij vertelde.  

 

g) (m/13/vmbo) iemand wou me toevoegen op hyves die ik niet kon en die was een stuk 

ouder dan ik 
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De grote groep jongeren die de situatie niet meegemaakt heeft, probeerden zich in te leven en 

hebben opgeschreven wat ze zouden doen. Veel jongeren zouden zich gelijk uit de benen maken en 

schrijven dat op in allerlei vormen: ‘hard wegrennen’, ‘heel snel weggaan’, ‘meteen weglopen’, 

‘wegfietsen’, etc. Ook geven veel jongeren aan in de eerste plaats nooit af te spreken. Meerdere 

jongeren geven aan dat hun ouders hen hier voor gewaarschuwd hebben, dat zij hier afspraken over 

hebben en/ of zij dit niet mogen van hun ouders. Daarnaast geven sommige jongeren aan met 

iemand samen naar de ontmoeting te gaan.  

 

Een aantal jongeren zouden eerst de kat uit de boom kijken. Ondanks dat die persoon niet blijkt te 

zijn wie hij of zij heeft gezegd dat ‘ie is, zouden ze toch eerst kijken of diegene dan wel aardig is. Ook 

speelt leeftijd hierbij een rol. Als het een leeftijdsgenoot is, willen jongeren weten waarom die 

persoon gelogen heeft.  

a) (j/13/vmbo) Tegen mijn moeder gezegt 

 

b) (m/15/vmbo) Niets, ik ben weggegaan bij de afspraak 

 

c) (m/16/vwo) weggelopen 

 

d) (m/13/vmbo) niets  

 

e) (m/15/havo) Ik heb het tegen mijn ouders verteld en hem geblokkeerd 

 

f) (m/16/vmbo) degene heb ik geblockt 

 

g) (m/13/vmbo) aan mijn moeder verteld en niet gereageerd erop 
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Hulp zoeken? 
 

Bijna drie op de vijf jongeren zou meteen hulp gaan zoeken (figuur 2.13). Vergeleken met de andere 

vier problemen is dit het probleem waarbij de meeste jongeren niet weten wat ze zouden doen. De 

11- en 12-jarigen zouden vaker meteen hulp gaan vragen dan de 13-plussers.  

 

 

(m/11/po) dan ga ik naar mijn vader want hij heb mij gezegt als er iemand mij benaderd 

met iets raars waat ik niet weet of niet leuk vind dan moet ik dat tegen mijn vader zeggen  

 

(j/14/vwo) dan zou ik heel erg hard gaan schreeuwen, en wegrennen.  

 

(m/11/havo) dat is rot, je hebt elkaar dan weing te zeggen, ik zou weg gaan en zeggen dat 

ik nog iets moet halen in een winkel voor mama  

 

(j/13/vwo) dit laat ik niet gebeuren en ik vind het stom dat er mensen zijn die dit wel 

hebben  

 

(m/13/havo) eerst praten hoe hij is en als hij vervelend doet weggaan  

 

(m/14/vmbo) heel snel wegwezen. maar dit gebeurt niet want ik zou nooit met iemand via 

internet afspreken die ik nog nooit in het echt heb gezien  

 

(m/16/vmbo) ik heb met mijn ouders afgesproken dat ik dit soort dingen niet doe en als ik 

het per se wel wil, het aan hen vertel, zodat mijn broer of zo mee kan gaan. maar als het 

iemand anders blijkt te zijn, zou ik weer weg gaan  

 

(j/16/havo) ik zou dan weglopen en aangifte doen, want wat degene bij mij doet, doet ie 

dan ook bij andere  

 

(m/12/havo) ik zou eerst kijken hoe oud hij/zij zou zijn en ja als je een pedo van 40 is kei-

hard wegrennen en als hij me achterna komt toets ik 112 in  

 

(m/11/po) mijn moedr zegt dat ik dat niet moet doen, via de computer. heb zelf een film 

gezien van carry slee, daar gebeurde dat ook, dat wil ik niet meemaken  

 

(j/12/havo) weg gaan behalve als hij/zij wel aardig is enzo  

 

(m/14/havo) zou dit nooit doen. heb hier al vaak met mijn ouders over gepraat en weet dat 

dit heel gevaarlijk kan zijn  
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Figuur 2.13. (Ongewenste ontmoeting) Wat zouden 11 t/m 16-jarigen doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Ook bij dit probleem gaan de jongeren weer als eerste naar hun ouders voor hulp (figuur 2.14). De 

jongste tieners (11- en 12-jarigen) nog wat vaker dan de 13-plussers. 13-plussers gaan relatief gezien 

wat vaker naar hun beste (vriend)in (maar ook grotendeels als eerste naar hun ouders). Meisjes gaan 

wat vaker naar hun beste vriendin dan dat jongens naar hun beste vriend zouden gaan.  

 

Bij ‘iemand anders’ komen de inmiddels vertrouwde personen weer om de hoek kijken: broers, 

zussen, opa en oma. Een paar jongeren leven zich goed in de situatie in: ‘degene die mij als eerste 

hoort als ik aan het schreeuwen ben’ en de ander bedoelt met ‘iemand anders’ de bewoner van het 

eerste huis dat ze dan tegenkomt.  

 

De paar jongeren die op Google zouden gaan zoeken, hebben moeite met deze zoekopdracht. Twee 

schrijven niet te weten wat ze zouden moeten invullen. Verder variëren de antwoorden: ‘fakers’, 

‘internetmisbruik’, ‘pedo’, ‘persoon blijkt niet te zijn wie die is’, ‘iemand doet zich voor als iemand 

anders wat te doen’. Een jongere zou op ‘kindertelefoon’ zoeken, een ander op ’politie’ en weer een 

ander simpelweg ‘help.’  

 

De politie is wederom de eerste hulporganisatie waar jongeren heen zouden gaan. Op twee staat de 

Kindertelefoon. Een paar kinderen hebben ingevuld het niet te weten. Een aantal tieners geven een 

motivatie waarom ze naar de politie zouden gaan: ‘zo iemand is meestal een loverboy, pedofiel of 

kinderlokker’ zegt een jongere en ‘in de bak met die viezerik’, schrijft een andere tiener.  
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Figuur 2.14. (Ongewenste ontmoeting) Waar zouden 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Als tweede gaan de jongeren vooral naar hun beste vriend(in) voor hulp. Ook zouden ze naar hun 

ouders gaan en naar een hulporganisatie (zoals eerder genoemd vooral de politie). Google is het 

minst vaak genoemd.  

 

 

Hoe voelde je je? 
 
Iets minder dat de helft zegt dat het ‘vervelend is, maar dat zulke dingen gebeuren’ of zou het niks 

uitmaken (figuur 2.15). De meeste jongeren zouden het toch wel heel erg vinden. Maar een 

verspreide privéfoto vinden jongeren nog steeds het ergst, gevolgd door pesten. Wederom gaat op 

dat hoe jonger, hoe erger het wordt gevonden en ook meisjes vinden dit probleem erger dan 

jongens.  
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Figuur 2.15. (Ongewenste ontmoeting) Hoe zouden 11 t/m 16-jarigen zich voelen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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3. Erg genoeg om hulp te zoeken? 
 

 

Wanneer is een probleem op internet erg genoeg dat je er hulp voor gaat zoeken? Veel jongeren 

geven aan dat ze hulp zouden zoeken als ze er zelf niet meer uitkomen of als het langdurig is: als de 

situatie maar niet stopt, ‘als het maar door blijft gaan’. Maar ook ‘als het invloed heeft op het 

dagelijkse leven’ is eveneens een grens voor jongeren en ‘als het me persoonlijk raakt’ wordt ook 

herhaaldelijk genoemd. Evenals als het je leven ‘buiten de cyberwereld’ beïnvloedt.  

 

Het gaat er voor veel jongeren ook om hoe ze zich voelen, bijvoorbeeld als ze bang worden, zich erg 

verdrietig voelen, niet meer kunnen slapen… Of als ze zich vernederd voelen of simpelweg als ze er 

veel last van hebben. Sommigen gebruiken de aanduiding ‘echt’: ‘als ik echt bang word’, of ‘er echt 

last van heb’.  

 

Ook noemen veel jongeren duidelijk aan te wijzen situaties, zoals gehackt worden, bedreigd worden, 

verspreiding van naaktfoto’s of wanneer er iets strafbaars gebeurt of als het hen geld kost.  

 

De veel genoemde antwoorden hierboven worden ook vaak in combinatie met elkaar opgeschreven. 

Sommigen jongeren stellen zich specifieke situaties voor, zoals met de dood bedreigd worden, als je 

een virus op de computer krijgt of als iemand je gegevens heeft en weet waar je woont.  
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Vervolgens hebben we de jongeren gevraagd wat volgens hen het meeste nut heeft om hen te laten 

weten waar ze hulp kunnen krijgen bij online problemen. Ruim de helft vindt de lessen op school 

daar het meest geschikt voor (figuur 3.1). Op de tweede plaats staan TV-spotjes en ook posters op 

school vindt een deel van de jongeren een goed idee. Advertenties in jongerenbladen slaan het minst 

aan, denken zij.  

 

(m/16/vwo) als andere mensen je er op aan gaan kijken en je er echt last van hebt.  

 

(m/15/vmbo) Als ik het zelf niet meer op kan lossen of er te vreemde dingen gebeuren  

 

(m/11/po) weet ik niet. papa en mama zijn er bij als ik internet  

 

(j/16/havo) als ik me er erg rottig door voel, als het mij belachelijk maakt of het gelogen is of zo 

 

(j/14/vmbo) als je in gevaarlijke situaties kan komen of bepaalde foto's en/of informatie wordt verspreid  

 

(j/12/vmbo) uhm... als ze geld van me stelen. dan stap ik toch wel direct richting mijn ouders en dan hoop ik dat zij 

mij kunnen helpen door samen naar de bank of de politie te gaan. 

 

(j/14/vmbo) als het je leven gaat beheersen, zoals niet slapen, slecht gaan op school en niet kunnen eten.  

 

(m/13/vmbo) als ik er echt last van heb en ik niet weet wat ik moet doen. als het heel erg is  

 

(j/12/havo) als ik er heel erg verdrietig van wordt en ik heb het er moeilijk mee, waardoor ik me niet meer kan 

consenteren om mijn huiswerk enz 

 

(j/13/havo) als ik het me erg aantrek. maar ik zou niet echt hulp gaan zoeken. ik zou het eerst met mijn moeder er 

over hebben, denk ik. 

 

(m/11/po) als je bijvoorbeeld je webcam aan had laten staan en je klaeed je niets voermoedend uit en mensen 

sturen dat filpje/ foto door naar iedereen op het interenet. als dat gebeurt ga ik naar de kindertelefoon  

 

(m/16/vmbo) omdat ik mijn gegevens erg prive hou, gaat het tot nu toe goed. als ik vind dat ik er schade 

doorondervind, zou ik hulp zoeken, of als ik erg verdrietig wordt, of angstig  

 

weet ik niet, ik sta me mannetje wel  
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Jongeren die ‘iets anders’ beter vonden, noemen vooral voorlichting op internet zelf, zoals op Hyves, 

Habbo, msn, Twitter en dergelijke. Ook ouders worden genoemd als voorlichters.  

 

Verder wordt nog een film waarin zoiets gebeurd genoemd, een wijkcentrum en een ‘plek waar je je 

thuisvoelt’. Eén tiener verbaast zich erover dat kinderen er überhaupt nog steeds inlopen omdat er al 

zoveel gewaarschuwd wordt. Een ander is erg pessimistisch over zijn eigen leeftijdsgenoten: ‘denk 

dat tegenwoordig niks tot jongeren meer doordringt’. Een andere tiener raadt aan jongeren al van 

kleins af aan te leren internetten (‘voor puberteit en echte privacy problemen’). Tot slot pleit iemand 

nog voor een ‘heel groot bort’ of simpelweg ‘overal’. 

 

 

 
Figuur 3.1. Wat heeft volgens 11 t/m 16-jarigen het meeste nut om jongeren te laten weten  

waar ze hulp kunnen krijgen bij online problemen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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4. Jongeren over de meldknop 
 

4.1. Wel of geen goed idee? 

 

Maar liefst 97% van de jongeren vindt de meldknop een goed idee. Ook hier hebben de jongeren zich 

uitgeleefd in toelichtende schrijfsels. Heel veel jongeren noemen dat je dan simpelweg weet je waar 

je terecht kunt, je kunt er meteen hulp krijgen en je hoeft niet te zoeken. Je krijgt direct gerichte hulp 

op het moment dat het nodig is. Bovendien is het laagdrempelig en is het handig dat je maar één 

meldpunt hoeft te onthouden. 

 

Ook er gewoon je verhaal kwijt kunnen is al prettig. Verder geven veel jongeren aan dat 

leeftijdsgenoten problemen voor zich houden. Dus als je het niet aan je ouders durft te vertellen, dan 

hoef je er niet mee rond te blijven lopen dankzij de meldknop. Als ze nergens terecht kunnen, 

hebben ze toch een plek waar ze geholpen kunnen worden. En als het anoniem is, voelen ze zich er 

veiliger. Omdat er experts zitten, verwachten kinderen ook dat ze serieus genomen worden in plaats 

van ouders die misschien boos worden vanwege de situatie. 

 

Degenen die het geen goed idee vinden, denken dat er toch niets mee gedaan wordt of dat het 

misbruikt zal worden door jongeren. Er zullen veel ‘valse klikken op de knop’ komen of er wordt voor 

de lol op geklikt. Een paar jongeren denken dat persoonlijke hulp beter is en een aantal denken dat 

jongeren hun gevoelens niet (aan vreemden) durven te vertellen. Een jongere zegt dat ze dan 

meteen je IP-adres weten en een andere tiener zegt: ‘nou dit kan ook nep zijn’. 
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(j/16/vwo) dan hoef je niet eerst uit te zoeken waar je met je probleem heen kunt. wanneer 

dat moeilijk is laten veel mensen het er bij zitten. 

 

(m/12/havo) dan kun je echt iets doen. nu kan ik het alleen maar aan iemand vertellen zij 

kunnen niet echt helpen of iets doen  

 

(j/16/vwo) er zijn genoeg jongeren die niet weten hoe zij om moeten gaan met bepaalde 

situaties, en een dergelijke bekende simpele site, zou erg kunnen helpen om in de goede 

richting gestuurd te worden, of zelfs voor goed advies.  

 

(j/12/po) omdat je dan niet naar iedereen toe hoeft en zo'n meldknop precies weet wie en 

wat mij kan helpen! 

 

(j/14/vwo) omdat je dan gelijk, als je toch op internet zit, er een melding van kan maken. 

als er een meldknop zou komen, en ik meld het, zou ik me toch al een stuk beter voelen. 

 

(m/16/vwo) omdat je dan weet waar je hulp kunt krijgen. nu weet ik gewoon niet bij wie ik 

hulp kan vragen (behalve mijn ouders of mijn vrienden). 

 

(m/16/havo) zo kunnen jongeren hun verhaal kwijt en kunnen ze misschien advies krijgen. 

zo word dit probleem niet genegeerd. ze kunnen het bij iemand kwijt, want misschien 

durven ze het eigelijk tegen niemand te vertellen.  

 

(j/11/po) als mijn ouders/leraar of wie dan ook mij niet begrijpt of aan wil horen kan ik ook 

nog ergens anders naar toe  

 

(m/13/havo) dan kun je je verhaal kwijt en dt is soms een hele opluchting en mischien 

word het ook nog opgelos  

 

(m/11/po) omdat somige kinderen niet zo'n lieve vader of moeder hebben die ze helpen en 

somige kinderen schamen zich om dingen te vertellen dan is zon knop handig maar ook 

als mijn moeder niet zou weten wat ze moet doen kan ze op die knop klikken 

 

(m/16/mbo) veel jongeren zitten on-line en zoeken een oplossing on-line  

 

(m/13/vmbo) omdat het dan toch makkelijker is om op die knop te drukken thuis vertellen 

kan een grote druk geven 

 

(j/13/havo) omdat als ik nu 1 zo'n probleem krijg als in de vragen dan weet ik eigenlijk niet 

zo goed wat ik moet doen. mijn ouders weten ook niet alles 

 

(m/11/po) maakt het stuk makkelijk en geeft ook een goede gevoel 
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Er zijn aan de jongeren verschillende manieren voorgelegd waarop ze geholpen zouden kunnen 

worden door de meldknop. Het meest waarderen ze dat je er meer informatie kunt vinden over je 

probleem en dat je er op een probleem kunt klikken en uitkomt bij een organisatie die je kan helpen 

(figuur 4.1).  

 

Het kunnen e-mailen met een hulpverlener is onder jongeren het minst populair, maar nog steeds 

vindt een meerderheid van de jongeren het wel een goed idee als het kan. Meisjes vinden het 

belangrijker dan jongens om te kunnen bellen en om er ervaringen te kunnen vinden van anderen.  

 

 

 
Figuur 4.1. Wat vinden 11 t/m 16-jarigen wel en niet goed aan de meldknop?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig 2011)  

 

 

Van de jongeren die een of meerdere problemen hebben gehad, zegt 67% dat zij de meldknop 

gebruikt zouden hebben. Van de jongeren die geen van de genoemde problemen heeft meegemaakt 

is dat 84%.  

 

De jongeren die een probleem mee hebben gemaakt zouden de knop gebruikt hebben omdat ze dan 

meteen hulp hadden gekregen. Nu moesten ze het zelf uitzoeken. Ze geven aan dat hun ouders ook 

niet alles weten of kunnen oplossen. Ook stellen een paar jongeren dat ze het dan niet aan hun 

ouders hadden hoeven vragen. Aan de andere kant geven jongeren die een nare ervaring hebben 

gehad ook aan de knop juist niet te gebruiken omdat zij liever eerst naar hun ouders gaan. Ook geven 

meerdere jongeren aan dat hun probleem niet ernstig genoeg was om er de meldknop voor te 

gebruiken. Jongeren geven ook aan de knop niet gebruikt te hebben omdat ze het zelf konden 

oplossen. De jongeren die geen probleem hebben meegemaakt, geven eveneens aan de meldknop 

niet te gebruiken omdat zij bij hun ouders terecht kunnen.  
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4.2. Tips en advies van de jongeren zelf 

 

Op de vraag of de jongeren nog advies of tips voor de makers van de meldknop hebben, komen heel 

veel verschillende antwoorden. Vaker voorkomend advies is de keuze om anoniem te kunnen 

melden. Daarnaast is vindbaarheid belangrijk via bijvoorbeeld reclame. Ook moet de site 

overzichtelijk en niet te ingewikkeld zijn. Als het er aantrekkelijk uitziet, is dat ook een voordeel.  

 

Verder geven jongeren aan dat er op moet worden gelet dat de knop niet misbruikt wordt. Ook 

willen ze serieus behandeld worden en niet te kinderlijk. Enkele jongeren hebben wantrouwen, want 

hoe kan je erop vertrouwen dat er een kundig persoon achter de meldknop zit en dat je gegevens en 

probleem vertrouwelijk behandeld worden? 
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(j/16/mbo) dat als je op de knop druk je ook wel snel geholpen word en serieus word 

genomen  

 

(j/12/vwo) dat je online direct informatie kan vinden zonder dat je je eerst aan moet 

melden. liever anoniem, dan reageren er meer jongeren.  

 

(m/12/vwo) zorg dat het tussen u en uw client niet te close word, anderes willen ze 

waarschijnlij niks meer zeggen  

 

(m/16/havo) jongeren houden ervan om anoniem te blijven, het moet allemaal niet te 

persoonlijk worden en te vriendelijk want ze willen hun probleem melden en ze willen niet 

dat iedereen erachter komt.  

 

(j/13/havo) niet alleen een knop wat te doen als het fout is gegaan, maar ook 

waarschuwingen per incident om tijdig te stoppen, prevntie.  

 

(m/12/havo) vragen of ze hun probleem willen tonen aan de rest. want ik snap wel dat 

sommige het niet willen. en een anomien knop en een ''niet''anoniem knop. maar het 

nadeel is van het bellen, dat sommige het voor de grap doen. dus ja, ik zeg: maken die 

site!!! maar let wel op deze punten  

 

(m/15/vwo) zeg duidelijk wat er gebeurt als je de meldknop aanklikt. anders zullen er 

mensen zijn die deze niet durven aanklikken  

 

(j/13/vwo) als je moet bellen moet het wel gratis zijn, sommige kinderen hebben misschien 

geen beltegoed  

 

(j/14/vwo) belangrijk dat het er komt, er zijn veel kinderen die dingen thuis niet durven te 

vertellen dus misschien moet het ook mogelijk zijn om anoniem iets te kunnen melden  

 

(m/16/vmbo) dat een banner wel op moet vallen en niet te drukke site wordt en dan het 

wel open en bereikbaar moet zijn. geen muziek of filmpjes maar wel cool moet zijn 

aantrekkelijk voor jongeren en ieder probleem serieus genomen moet worden  

 

(m/12/vwo) dat het een vrolijke site is, dat ze genoeg publiciteit aan geven, zodat veel 

mensen dit weten.  

 

(j/13/havo) dat het gemakkelijk is om de website te gebruiken. niet teveel toeters en bellen 

en overzichtelijk  

 

(m/16/vmbo) dat ze controleerbaar zijn, geregistreerd en landelijk erkent.  

 

(j/11/po) de mensen die er werken heel goed checken want soms zijn er ook mensen die 

graag met kinderen chatten omdat ze sex willen of zo  
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(j/16/vwo) een erg simpel site design, zodat mensen met een probleem erg gemakkelijk 

goed terecht komen, hulpverleners met echte kennis en wie ook met mensen kunnen 

omgaan, en dat de hulpverleners tegenover hulpzoekenden vrijgevig moeten zijn met hun 

eigen identiteit, zodat je makkelijk een goede vertrouwensband opwekt, ook met webcam 

en dergelijken (1-way of 2-way zodat de zoekenden zich niet bedreigd voelen) dit helpt 

denk ik vooral bij gevallen van mogelijke pedoseksisme of loverboy's en dergelijken, 

waarbij het vertrouwen in het medium internet geschaad is.  

 

(m/11/po) gebruik kinderen om het wat leuker te maken zoals mij voor het pimpen en het 

hoeft niet altijd zo zaai te zijn want dan is het niet aantrekelijk om het te vertellen aan jullie  

 

(j/5/vmbo) het is een goed idee, maar ik ben bang dat er ook veel niet serieuze meldingen 

zullen komen of dat kinderen een verzonnen probleem gaan melden  

 

(j/12/vmbo) knop zou op alle sociale media moeten staan. niet alleen op 

twitter/hyves/facebook, maar ook op youtube bijvoorbeeld.  

 

(j/12.po) maak er een stoeren of juist leuke knop van die kinderen aanspreekt, 

bijvoorbeeld met een explosie als je drukt of zo iets  

 

(m/14/vwo) maak er reclame voor via tv-spotjes en probeer wel serieus te doen, maar niet 

extreem ernstig want dat werkt juist averechts. dan vinden mensen het enger om te doen.  

 

(j/15/vmbo) maak het hip en niet zo oubollig, zodat jongeren denken dat er weer zo'n 

betweterige ouder achterzit ofzo  

 

(j/11/po) neem de juiste mensen aan.bijvoorbeeld mensen die het meegemaakt hebben en 

die goed met kinderen kunnen praten. het moet wel makkelijk zijn om een melding te 

maken. ze moeten weten waar ze het over hebben bv met computers.  

 

(j/12/havo) pas op dat je niet bij iedereen van ongeveer hetzelfde probleem hetzelfde 

antwoord geeft  

 

(m/15/vwo) probeer geen chattaal te gaan praten ofzo dat zou nergens op slaan. en doe 

ook niet alsof we aan traumaverwerking of iets dergelijks moeten doen, dat klinkt allemaal 

zo dramatisch. jullie schatten alles waarschijnlijker erger in dan sommige jongeren zelf  

 

(m/16/mbo) zo snel mogelijk doen. er gebeuren vast hele erge dingen, waar kinderen mee 

rond blijven lopen omdat ze dat niet durven zeggen, waardoor ze misschien zichzelf iets 

aan kunnen doen of heel gesloten worden.  
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Deel 2: Ouders 
 

1. Mogelijke problemen online 
 

 

Net als de jongeren legden we de ouders de vraag voor wat voor vervelende dingen een jongere 

allemaal kan tegenkomen of gebeuren online. Evenals de jongeren noemden de ouders pesten en 

het daaraan verwante schelden en bedreigen heel vaak. Eveneens komt het relatief weinig noemen 

van virussen en technische problemen overeen met de tieners.  

 

Problemen die ouders verder heel vaak noemden, zijn het tegenkomen van seks en porno. Dit 

probleem schreven ouders vaker op dan de jongeren zelf. Ter illustratie: de woorden ‘seks’, ‘sex’ en 

‘porno’ komen meer dan vijf keer zo vaak voor in de antwoorden van de ouders dan in die van de 

jongeren.  

 

Ook ‘volwassenen met verkeerde bedoelingen’ zijn volgens heel veel ouders een probleem op 

internet voor jongeren. Dat kunnen loverboys zijn, maar vooral bedoelen ze oudere mannen die zich 

anders en/ of jonger voordoen dan ze in werkelijkheid zijn en pedofielen. Deze volwassenen met 

slechte bedoelingen willen volgens de ouders met kinderen chatten, vrienden met ze worden op 

sociale netwerksites en ze overhalen tot seksuele handelingen voor de webcam. 

 

Andere ongewenste content dan seks, bijvoorbeeld geweld of beelden van ongelukken, noemen 

ouders eveneens. Daarnaast schrijven ouders (vaker dan jongeren) over problemen waarmee geld 

gemoeid is. Bijvoorbeeld: verleiding tot aankopen, reclamefuiken en abonnementen waar kinderen 

opeens aan vastzitten. 

 

Sommige ouders denken ook aan acties van het kind zelf. Dus zelf voor de webcam gaan zitten, zelf 

privéfoto’s verspreiden en zelf gegevens online zetten die niet voor in het openbaar bedoeld zijn. 

Daarnaast is er veel variatie in de uitgebreide reacties. Een paar steekwoorden: drugs, pro-anorexia 

sites, skimmers, criminaliteit, verkeerde vrienden, gokspellen, happy slapping, valse identiteit, 

groepsdynamiek, datingsites. Weinig ouders zeggen het niet te weten en geen problemen te kunnen 

noemen.  
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(v/49) in de val gelokt worden door mensen die hen willen misbruiken, niet alleen 
seksueel, maar ook in financieel opzicht, ze kunnen online gepest worden en zo kan ik 
nog wel even doorgaan.  
 
(v/46) blote mannen voor de webcam. digitaal pesten en bedreigen. al dan niet 
gemanipuleerde foto's of gegevens van mijn kind verspreiden. roddels verspreiden.  
 
(m/44) op pornosites terechtkomen middels een onschuldige zoekopdracht voor bv. een 
spreekbeurt. slecht taalgebruik via sociale media  
 
(v/38) contact loverboys, pesten door leeftijdgenoten, pornosites die gevonden worden 
zonder dat dat de bedoeling was,  
 
(m/40) informatie en afbeeldingen die niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers. pesten 
online. het aangaan van verplichtingen en het openen van accounts zonder te weten wat 
de consequenties zijn  
 
(v/41) digitaal pesten, niet doorzien welke informatie ze verspreiden via het net waardoor 
ze later in de problemen kunnen komen, terecht komen op websites die niet geschikt zijn 
voor de leeftijd  
 
(m/52) pesterijen, ongewenste sexuele toenadering, phishing (om bangegevens te 
ontfutselen), verradelijke lokkertjes voor spullen die gratis lijken, mar het niet zijn  
 
(v/42) in contact komen met personen die kwaad willen doen, foto's waar je niet echt op zit 
te wachten of filmpjes.. veel te veel enge dingen op het internet.. cyberpesten via bijv msn  
 
(v/35) pesten of gepest worden, rare sex filmpjes of agressieve filmpjes. verleiding tot het 
kopen van dingen of het afsluiten van abonnementen. zich te gemakkelijk uitlaten op 
hyves of facebook, waar ze later spijt van kunnen krijgen. mensen die zich uitgeven als 
leeftijdsgenootjes en die uiteindelijk veel ouder blijken te zijn.  
 
(m/50) porno, benaderd worden door figuren die niet kooser zijn. bedreigd, uitgescholden, 
gepest worden op facebook of weet ik niet waarop.  
 
(v/38) pesten via de sociale sites, maar bovenal dat ze slachtoffer kunnen worden van 
sexueel misbruik  
 
(v/45) pesten, ruzies met vrienden omdat dingen op schrift soms heel anders overkomen 
dan dat ze bedoeld zijn, misbruik van gegevens, misbruik van vertrouwen, contact met 
mensen die zich voor iemand anders uitgeven,  
 
(v/37) zoveel waar ik niet aan wil denken  
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2. Vijf problemen uitgediept 
 

In deel 1 hebben we vijf problemen gedefinieerd, bekeken hoe jongeren daarmee omgaan en waar 

ze hulp zoeken. In alle gevallen is dat voornamelijk bij hun ouders. Wat doen de ouders op hun beurt 

als deze problemen zich voordoen? Hebben zij behoefte aan (externe of professionele) hulp bij de 

problemen en weten ze waar ze terecht kunnen voor hulp of advies? Welke vragen spelen er bij 

ouders en hoe denken zij over de meldknop? 

 

We gaan in op dezelfde problemen als bij de jongeren: gehackt worden, opgelicht worden, online 

gepest worden, online verspreiding van privéfoto’s en het hebben van ongewenste ontmoetingen. Er 

zijn weer twee groepen te onderscheiden: de ouders die het probleem met hun kind meegemaakt 

hebben en de ouders zonder ervaring met het probleem. We bekijken of er verschillen tussen deze 

groepen zijn en ook de verschillen (en overeenkomsten) met de tieners komen aan bod. Ook hier 

geldt dat de groep ouders die ervaring heeft met de online verspreiding van privéfoto’s en het 

hebben van een ongewenste ontmoeting te klein is om in percentages nader op in te gaan. Wel 

kunnen we de situatie weer schetsen aan de hand van hun ingevulde antwoorden op de open 

vragen.  

 

De overzichtsfiguren in de bijlage maken het makkelijker om figuren van verschillende problemen en 

de antwoorden van de ouders en de jongeren voor wat betreft waar ze als eerste hulp zouden 

zoeken (volgens de jongeren zelf en volgens de ouders) te vergelijken. 

 

2.1. Gehackt zijn 
 

Iemand heeft je account gehackt, bijvoorbeeld je Hyves, Twitter of je e-mail en gaat allemaal 

vervelende dingen uit jouw naam rondsturen waardoor het net lijkt alsof jij dat gedaan hebt. 

 

14% van de ouders zegt dat hun kind dit wel eens heeft meegemaakt. Dit komt overeen met het 

percentage tieners dat zegt wel eens gehackt te zijn. 90% van de ouders zegt dit te weten omdat hun 

kind het hen zelf heeft verteld. 10% van de ouders is er op een andere manier achter gekomen. Een 

ouder werd bijvoorbeeld benaderd door de wijkagent: uit naam van hun kind werd schoolgenoten 

een uitnodiging gestuurd voor een soort pornosite met foto’s. Andere ouders schrijven dat ze zelf 

mailtjes uit naam van hun kind kregen waarvan ze wisten dat hij of zij die niet verstuurd had. Weer 

andere ouders werden gewaarschuwd door vrienden die het zagen of andere ontvangers.  

 

Sommige ouders schrijven over spam die via het account van hun kind verstuurd werd, maar net als 

de tieners aangaven, ging het voornamelijk om gehackte accounts op Hyves en een aantal msn- en 

Hotmail-accounts.  

 

Hieronder staan een aantal toelichtingen van ouders die meegemaakt hebben dat hun kind gehackt 

is. Uit de antwoorden blijkt dat gehackt worden ook kan gebeuren doordat dat het kind zijn 

wachtwoord al dan niet onder dwang aan een ander heeft afgegeven.  
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Wat heeft u gedaan of wat zou u doen? 
 

Van de ouders die het probleem hacken meemaakten, zeggen de meesten het zelf opgelost te 

hebben. Veelal betekent dat dat er een nieuwe account is aangemaakt of het wachtwoord is 

veranderd. Als de dader bekend is, nemen ouders meestal contact op met zijn of haar ouders. In 

gevallen waar dat iemand van school betrof, schrijven ouders dat ze (ook) contact met school 

opgenomen hebben. Een paar ouders zijn naar de politie gestapt. Ook zijn er ouders die niet weten 

wat te doen, onder andere omdat ze er weinig verstand van zeggen te hebben. 

 

a) (v/46) een jaloers vriendinnetje had haar wachtwoord gevonden. heeft twee 

dagen geduurd. ze stuurde niet zo zeer vervelende mailtjes maar ging berichtjes 

naar haar zelf sturen (openbaar) zoadat het leek alsof mijn dochter alleen met 

haar om wilde gaan. 

 

b) (m/42) haar hyves account werd gehackt,er stonden erg nare dingen op zoals wil 

je pijpen enz enz die keer hebben we t wachtwoord kunnen veranderen later is 

het nog een x gebeurd, wachtwoord is niet te achterhalen weet eigenlijk niet wat 

ik er nu aan moet doen, hij is niet meer in gebruik, er wordt nu ook niets meer 

opgezet, maar ook hier staan niet erg leuke dingen  

 

c) (v/36) het betreft de hyves account van mijn dochter. iemand had kwetsende 

opmerkingen naar 'vrienden' doorgestuurd, waarbij een broer van 1 van de 

aangeschreven meiden als tegenactie allemaal dreigementen door begon te 

mailen. dat joeg mijn dochter de stuipen op het lijf, temeer omdat de broer in 

kwestie zijn telefoonnummer had doorgegeven met het ultimatum op een bepaald 

tijdstip te bellen, omdat hij anders naar de politie zou stappen. hij eiste excuses 

voor alle uitingen die mijn dochter gedaan zou hebben. mijn man heeft uiteindelijk 

gebeld en een goed gesprek gevoerd.  

 

d) (v/39) iemand had mailaccount (msn) van mijn dochter gehackt en rare mailtjes 

aan haar vrienden gestuurd. gelukkig was het niet al te erg. mijn dochter vertelde 

haar vrienden dat zij dat niet was en ze geloofde haar. zij heeft haar account 

opgegeven en naar gmail overgestapt.  

 

e) (m/46) mijn zoon is bedreigd om zijn wachtwoord en toen via zijn account zijn er 

andere belachelijk gemaakt en lastig gevallen.  

 

f) (v/41) de hyves van mijn dochter was gehacked door een zgn vriend van haar 

vriendje. deze stuurde nogal asociale berichtjes en krabbels rond (uit haar naam)  
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Hieronder volgen de acties die ouders genomen hebben op de problemen die in het vorige tekstblok 

omschreven staan. De letters corresponderen zodat makkelijk te vinden is welk antwoord bij welk 

probleem hoort.  

 

 
 

 

In de groep zonder ervaring met het probleem hacken, is er een verband met de leeftijd van de 

ouders: hoe hoger de leeftijd, hoe minder vaak ze denken het zelf op te kunnen lossen.  

 

Veel ouders schrijven dat als hun kind gehackt zou worden ze het account zouden afsluiten, 

blokkeren of opheffen. Het wachtwoord aanpassen is ook een oplossing. Ook nemen ouders contact 

op met de desbetreffende site of met de provider. Verder geven veel ouders aan dat ze niet weten 

wat te doen. Ze missen de kennis, zeggen dat ze niet goed zijn met dat soort dingen, of zeggen dat 

een ander, bijvoorbeeld hun man of zoon het wel oplost.  

 

Ook andere antwoorden passeren de revue, zoals dat het ze nooit zou overkomen omdat ze de juiste 

beveiliging hebben of dat er een back-up vraag is om het wachtwoord te herstellen. Als de dader een 

bekende is, zouden ouders daar contact mee opnemen en een paar ouders antwoorden licht 

dreigend ‘dat ze dan heel vervelend kunnen worden’. Een aantal ouders zouden naar de politie 

stappen.  

a) (v/46) door zelf handig slim te zijn . nieuw mail adres aan gemaakt en nieuwe wacht 

woorden op gevraagd. wel eerst gemeld aan de site dat het account gehackt was. en 

het meisje het zelff laten zeggen met een omweg....dus ook gestraft door de ouders...  

 

b) (m/42) ik weet niet hoe dat moet 

 

c) (v/36) het account bloedde soort van dood, omdat mijn dochter deze niet meer 

onderhield. de hele aankleding van de site veranderde van meisjesachtig in een site 

vol doodskoppen het straalde gewoon duisternis uit  

 

d) (v/39) enigsziens... wij weten nog steeds niet wie het was. oplossing was: een andere 

mailaccount te nemen (met een betere beveiliging).  

 

e) (m/46) hij wist wie het gedaan had, dus met de ouders gepraat. dat hielp niet dus 

toen nog een keer langs geweest met een stel vrienden van de sportschool, 

probleem was meteen opgelost 

 

f) (v/41) ja en nee. ik heb uit haar naam via hyves iedereen aangeschreven dat alle rare 

krabbels niet echt van mijn dochter kwamen, dat zij gehacked was 

haar account heeft zij later (na weken) pas terug gekregen  
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Van de ouders die het probleem hebben meegemaakt, zeggen de meesten het zelf te zijn gaan 

oplossen (figuur 2.1). In de tweede plaats zijn ze op internet gaan zoeken. Onder het antwoord 

‘anders’ gaven ze toelichtingen als: ‘niets gedaan’ of dat hun kind het zelf heeft opgelost. Eén ouder 

schreef dat hij zijn zoon heeft verteld ‘dat hij een sukkel is als hij zijn wachtwoord afgeeft’ en een 

andere ouder zegt haar dochter alleen steun geboden te hebben. Wellicht passen die reacties bij de 

specifieke situaties. Degenen die contact met een instantie hebben opgenomen, deden dat allemaal 

met de politie.  

 

Van degenen die het probleem niet meegemaakt hebben, zou de grootste groep zelf op internet 

gaan zoeken. Dit zijn er veel meer dan bij de ouders die het probleem daadwerkelijk hebben 

meegemaakt. Ook zeggen ouders zonder ervaring met een kind dat gehackt is veel vaker dat ze 

contact met een instantie zouden opnemen. Relatief minder vaak zouden ze het probleem zelf 

oplossen. In de praktijk blijkt bij de ouders met ervaring met een kind dat gehackt is wellicht dat het 

zelf op te lossen was door, zoals ze in toelichtingen al aangaven, een nieuw account te maken, het 

wachtwoord te veranderen of als de dader bekend is met hem, haar of diens ouders contact op te 

nemen.  

 

(m/44) hackers zijn meestal anoniem. als de hacker wel een bekende zou zijn bv iemand 

van school, dan zouden we in eerste instantie via school contact opnemen met de ouders 

voor een gesprek met hen en evt. politie inschakelen.  

 

(v/36) ik denk dat ik contact zou opnemen met de desbetreffende site. dus met hyves of 

twitter, om te melden dat het account gehackt is en wat ik nu kan doen.  

 

(v/46) ik zou niet weten wie en hoe je dit op zou lossen  

 

(m/42) account opheffen en onder nieuw account alle betrokkenen inlichten over de hack.  

 

(v/50) mijn zoon heeft veel verstand van computers, gaat er wel mee aan de slag.  

 

(m/48) ik ben niet genoeg op de hoogte hoe ik dit via de computer zou moeten aanpakken. 

dus ga ik hulp zoeken.  

 

(v/41) ik verwijder gewoon het gehele acount en laat haar naar ongeveer een maand 

wachttijd een nieuwe acount opstarten onder psedoniem  

 

(m/45) dit probleem kan volgens ons nooit verholpen worden. de beste oplossing is om 

nooit lid te worden van een of ander sociaal media netwerk. wij zijn tegenstanders van 

alles wat er mee te maken heeft.  
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Ook hier zijn er verschillen naar leeftijd. Jongere ouders zouden vaker zelf op internet gaan zoeken 

en het zelf op gaan lossen. Oudere ouders zouden vaker contact opnemen met een officiële 

instantie. Ook zeggen vaders dit laatste vaker te doen dan moeders. Moeders zouden juist wat vaker 

hulp zoeken bij vrienden en familie.  

 

 

 
Figuur 2.1. (Gehackt) Wat hebben ouders van 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

 

Behoefte aan hulp? 
 

 

Van de ouders die gehackt zijn hebben meegemaakt, zegt maar 29% dat zij op dat moment behoefte 

hadden aan hulp (figuur 2.2). De ouders met deze hulpbehoefte geven aan dat ze niet wisten hoe dit 

op te lossen, behoefte hadden aan een luisterend oor en behoefte hadden aan informatie over hoe 

je met een dergelijke situatie het best kunt omgaan. De ouders zonder hulpbehoefte schrijven bijna 

allemaal dat het zelf was op te lossen, dat het kind het zelf opgelost heeft, of een ander persoon met 

genoeg verstand ervan heeft geholpen. Een paar ouders schrijven dat er ‘toch niets aan te doen was’ 

of dat het niet erg genoeg was om hulp voor te vragen.  

 

Van de ouders waarvan in eerdere tekstblokken omschreven staat wat zij meegemaakt hebben, 

hebben we op rij gezet of zij wel of geen behoefte hadden aan hulp, wederom met 

corresponderende letters.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik weet het niet

Anders 

Zelf gaan oplossen

Zelf op internet zoeken

Info/ hulp bij vrienden/ familie

Contact met instantie opnemen

Contact met school opnemen

Wel meegemaakt Niet meegemaakt
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Ouders die geen kinderen hebben die wel eens gehackt zijn, hebben veel vaker behoefte aan hulp 

dan de ouders die het wel meegemaakt hebben (57% versus 29%, figuur 2.2). Velen van hen geven 

aan niet te weten wat te doen en geen idee te hebben hoe je zoiets oplost. De ouders zonder 

informatie en hulpbehoefte zijn ervan overtuigd dat ze het zelf kunnen oplossen omdat zij er 

bijvoorbeeld voldoende verstand van hebben. Een paar ouders hebben beroepsmatige kennis of 

kennen iemand uit de computerbranche. Maar ook zeggen geen hulp te hoeven omdat er ‘toch niets 

aan te doen is’ en dat je zoiets niet kan tegenhouden. Voor deze groep geldt: hoe hoger de leeftijd, 

hoe vaker er behoefte aan informatie of hulp is.  

 

De verschillen tussen de ouders die wel en de ouders die geen ervaring hebben met kinderen die 

gehackt zijn, is niet zo groot bij de vraag: ‘weet/ wist u waar u terecht kan voor informatie of hulp 

voor dit probleem?’; respectievelijk 24% en 28% (figuur 2.2). Waar zouden ze dan terecht kunnen 

volgens hen? Voornamelijk noemden ze: de site zelf, de internetprovider en de politie. 

 

 

 

Wel behoefte aan hulp: 

 

a) (v/46) vond het meoielijk en vermoeiend om te bedenken hoe dit op te lossen plus 

het verdriet en de emotinele situatie waar met name je kind in terecht komt.  

 

b) (m/42) wel behoefte maar geen idee waar je terecht kunt 

 

c) (v/36) waar ga je op zo een moment heen? dat is mij echt niet bekend, tot nu toe 

niet  

 

 

Geen behoefte aan hulp: 

 

d) (v/39) in dit geval konden wij het zelf oplossen. sterker nog, mijn dochter heeft zelf 

account opgezegd en nieuw aangemaakt. haar kennis is dus daarvoor voldoende. 

ik naam verder geen stappen omdat de consequenties van gehackt account 

gelukkig niet al te erg waren. waarschijnlijk was het iemand van haar school.  

 

e)  (m/46) dader was bekend dan is het oplossen niet zo'n groot probleem meer. 

 

f) (v/41) omdat wij via een neef (die echt alles van computers wist) hulp hebben 

gezocht. toen deze het ook niet wist, hebben wij de ouders van dat zgn vriendje 

gebeld  
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Figuur 2.2. (Gehackt) Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Waar heeft uw kind hulp gezocht? 
 

Ouders, ongeacht of zij een kind hebben dat wel eens gehackt is, geven aan dat hun kinderen naar 

hen toekomen als het probleem zich voordoet (figuur 2.3). Dit komt sterk overeen met wat de 

jongeren zelf aangaven. Ook staat bij de jongeren net als bij de ouders de beste vriend(in) op de 

tweede plaats. De jongeren gaven iets vaker dan hun ouders aan bij ‘iemand anders’ hulp te zoeken. 

Zij noemden hier de site zelf of een computerkennis. Ook de ouders lichten hier toe dat ‘iemand 

anders’ een computerdeskundige zou zijn of de organisatie achter de site.  

 

In tegenstelling tot ouders die ervaring hebben met het probleem van gehackt zijn, weten de ouders 

die geen ervaring hebben met het probleem vaker niet waar het kind heen zou gaan voor hulp. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Weet u waar u terecht kan?

Behoefte aan info of hulp?

Wel meegemaakt Niet meegemaakt
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Figuur 2.3. (Gehackt) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1e hulp gaan zoeken 

/ waar zouden ze dat doen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ik weet het niet

Bij niemand

Bij iemand anders

Bij een leraar

Bij een hulporganisatie

Via Google

Bij beste vriend(in)

Bij mij/ ons (ouders)

Wel meegemaakt Niet meegemaakt
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2.2. Opgelicht zijn 

 

Je bent opgelicht of er is iets van je gestolen via internet, bijvoorbeeld op Marktplaats, of er zijn 

spullen van je gestolen in een virtuele wereld (zoals op Habbo, GoSupermodel etc.) of in een game.  

 

19% van de ouders zegt meegemaakt te hebben dat hun kind is opgelicht en dat is precies evenveel 

als de jongeren aangaven. Volgens 93% van de ouders weten ze dit omdat hun kind het hen zelf 

heeft verteld. 7% van de ouders is er op een andere manier achter gekomen; een paar ouders zeggen 

dat ze er zelf bij zaten, bijvoorbeeld omdat de computer in de huiskamer staat. In twee gevallen had 

het kind ongewenst een abonnement afgesloten. De ene ouder is door de provider gebeld en de 

ander zag het aan de telefoonrekening. Daarnaast had een kind tegen zijn zusje verteld dat hij 

opgelicht was.  

 

Net als wat de jongeren zelf aangaven, betreft het in het overgrote deel van de gevallen kinderen die 

opgelicht zijn op Habbo. Daarnaast noemen ouders ook andere virtuele werelden en games zoals 

GoSupermodel of RuneScape. Soms delen jongeren hun wachtwoord met ‘vrienden’ die daar 

misbruik van maken. Naast deze virtuele diefstallen komt het ook voor dat gekochte goederen op 

bijvoorbeeld Marktplaats niet opgestuurd zijn. Hier volgen een aantal gevallen van ouders waarvan 

het kind is opgelicht.  
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Wat heeft u gedaan of wat zou u doen? 
 

Sommige ouders zijn huiverig om naar de politie te gaan omdat het om virtuele goederen gaat. Ze 

weten niet zo goed wat ze daarmee aanmoeten. Het is ‘maar virtueel’, schrijven een paar ouders dan 

ook. En wat te doen als het kind zelf zijn of haar wachtwoord afgegeven heeft? Ook dit vinden ouders 

een lastige kwestie.  

 

Ouders geven aan dat ze het probleem tevens zien als leermoment voor hun kind, wat betreft de 

betrouwbaarheid van internet, maar ook de betrouwbaarheid van mensen en zelfs ‘vrienden’.  

 

Hieronder volgen wederom de genomen acties op de problemen van de ouders uit het vorige 

tekstblok. De letters corresponderen zodat makkelijk te vinden is welk antwoord bij welk probleem 

hoort.  

 

a) (v/46) iemand op habbo had haar haar gegevens ontfutseld, en al haar meubi's 

gestolen.  

 

b) (v/46) mijn kind is naar een fake site verwezen onder het mom dat hij dan in een 

goede clan zou komen en men heeft zo zijn wachtwoord en inlog gegevens ontfutselt 

en is al zijn (na 5 jaar) gespaarde items kwijt geraakt in een online game  

 

c) (m/50) mijn zoon had een artikel gekocht (betaald) en vervolgens dat artikel nooit 

gekrgen.  

 

d) (v/43) op habbo zijn haar meubels gestolen. iemand heeft haar account gehackt.  

 

e) (m/43) ‘door een truc heeft iemand spullen in habbo afhandig gemaakt, de daarvoor 

beloofde ruil (werk ofzo) vond niet plaats. 'stelen' is een groot woord, maar hij is wel 

zijn spullen kwijt.'  

 

f) (v/43) via habbo of andere games is mijn zoon bestolen, hij wist ook door wie. hij had 

in vertrouwen zijn wachtwoord gevgeven om er samen op te spelen. dat doet hij dus 

nooit meer.  

 

g) (m/46) ze deed een spel op internet en ze was alles kwijt. ik weet niet meer welk spel 

het was, maar het kan supermodel geweest zijn.  

 

h) (v/45) op gosupermodel heeft een vriendin al haar kleren verkocht en haar model 

helemaal kaal geplukt. ze had stiekum de computer op een ander tabblad gezet, 

zodat onze dochter dacht dat ze uitgelogd was.  
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Heel veel ouders die het probleem van een op internet opgelicht kind niet meemaakten, zeggen dat 

ze naar de politie zouden stappen. Ook zijn er ouders die niet weten wat ze zouden moeten doen. 

Een aantal ouders zijn ervan overtuigd dat dit hun kind nooit zal overkomen, omdat ze voorzichtig 

zijn, opletten of nooit in een situatie komen waarin dat mogelijk is. Ook denken sommige ouders dat 

a) (v/46) 1) in eerste instantie was het een goede les voor mijn dochter, om nooit haar 

gegevens aan anderen te geven. ik heb dit met haar besproken. 2) ik heb een mail 

gestuurd naar de organisatie van habbo. die hebben hier overigens niets mee 

gedaan.  

 

b) (v/46) de provider van de game heeft hem zijn poppetje terug kunnen geven maar 

zijn items is hij kwijt  

 

c) (m/50) er is aangifte bij de politie gedaan. via paypall hebben wij het geld 

teruggekregen.  

 

d) (v/43) heb de beheerders van de site gemaild erover, maar zei zeggen dat het niet 

kan en dat mijn dochter zelf haar gegevens heeft afgegeven aan iemand.  

 

e) (m/43) we hebben geen rechten in habbo om zo'n ruil ongedaan te maken. wel heb ik 

met mijn kind over het voorval gesproken, zodat het geen tweede keer zal gebeuren.  

 

f) (v/43) er is een ernstige deuk in de vriendschap ontstaan, de spullen waren wefg en 

bleven weg en mijn zoon maakte een nieuwe account  

 

g) (m/46) we hebben het niet echt opgelost. we hebben dit voorval gebruikt om haar uit 

te leggen wat er kan gebeuren en hoe zij dit kan voorkomen. we hebben haar 

gewaarschuwd dat dit kan gebeuren en dat ze dus heel voorzichtig moet zijn op 

internet. volgens mij wisten haar beste vriendinnen haar inlogcodes. we hebben haar 

verteld dat ze dat beter niet meer kan doen. hoe goed en aardig ze haar vriendinnen 

ook vindt. bepaalde dingen moet je voor jezelf houden, zoals wachtwoorden en 

codes.  

 

h) (v/45) we hebben contact opgenomen met gosupermodel. en door ip-adres zijn we er 

achter gekomen dat zij het was. we hadden al een vermoeden. het meisje heeft het 

later ook toegegeven, maar is nu dus geen vriendin meer.  
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je er niets aan kan doen, omdat niet te achterhalen is wie de dader is. Tenzij het natuurlijk een 

bekende is, dan zouden de ouders er op af stappen.  

 

 
 

 

 

De ouders die oplichting zelf meegemaakt hebben met hun kind geven relatief vaak aan het zelf te 

zijn gaan oplossen (figuur 2.4). Ook geven ze heel vaak aan ‘iets anders’ te hebben gedaan. Ouders 

die het antwoord ‘anders’ invulden hebben toegelicht wat ze gedaan hebben. Veel ouders schrijven 

hier dat ze niets gedaan hebben, of het alleen besproken hebben met hun kind en verder geen actie 

ondernomen hebben. Ook schrijven meerdere ouders hier dat hun kind het zelf heeft opgelost. Een 

paar ouders hebben contact opgenomen met de desbetreffende site en één ouder heeft Tros 

Opgelicht ingeschakeld en is ermee op TV geweest (het betrof een Marktplaats oplichting).  

 

De ouders die een kind dat is opgelicht op internet niet meegemaakt hebben, zeggen veel vaker dan 

de ouders met ervaring dat ze zelf op internet zouden gaan zoeken en veel vaker dat ze contact met 

een instantie zouden opnemen. Bijna ieder van hen zou naar de politie stappen. Wellicht stellen ze 

bij de situatie iets anders voor dan de mensen die het meegemaakt hebben en waar het bijna altijd 

(v/42) als eerste zou ik diegene gaan opzoeken via google, uitvinden waar en welke 

gegevens er te vinden zijn. daarna naar de politie gaan voor een melding of aangifte, 

eventueel naar de site van opgelicht.nl, en naar de beheerders van de site zoals habbo  

 

(m/48) hier is echt hulp bij nodig. dit groeit mij boven het hoofd.  

 

(v/47) ik denk niet dat het kind mij het uberhaupt vertelt  

 

(v/41) ik geloof niet dat het mijn kinderen of mij iets kan schelen als er iets viritueels 

gestolen wordt  

 

(m/44) ik zal eerst vrienden en familie opbellen of die dat al eens meegemaakt hebben en 

wat die hebben gedaan, de site een mail sturen  

 

(m/52) ik zou niet weten wat ik moet doen. probeer dit probleem te voorkomen door ze niet 

op dit soort sites te laten spelen.  

 

(m/41) kun je stelen op habboo???  

 

(v/47) meestal kun je op de websites wel vinden wat je in zo'n situatie kunt doen. als dit 

niet mogelijk is neem ik contact op met de website en vraag ik hen wat ik hier aan kan 

doen.  

 

(m/49) mijn kinderen mogen (nog) geen geld uitgeven op internet. alles wat te stelen is is 

dus virtueel en dan ook virtueel vervangbaar.  
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om Habbo gaat. Van de ouders waarvan hun kind daadwerkelijk is opgelicht, zijn sommigen ook naar 

de politie gegaan. Maar velen geven redenen aan waarom zij dat (toch) niet gedaan hebben: het kind 

heeft bijvoorbeeld zelf zijn of haar wachtwoord afgegeven omdat hij of zij de ander vertrouwde. Ook 

gaat het om virtuele goederen en hebben ze aangifte daarom toch maar achterwege gelaten.  

 

Jongere ouders en moeders zouden vaker zelf op internet gaan zoeken. Ook zouden moeders vaker 

hulp bij vrienden of familie zoeken. Vaders zouden juist vaker contact met een officiële instantie 

opnemen of het zelf gaan oplossen.  

 

 

 
Figuur 2.4. (Opgelicht) Wat hebben ouders van 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Behoefte aan hulp? 
 

De ouders die oplichting of diefstal bij hun kind hebben meegemaakt en behoefte hadden aan 

informatie en hulp (32%, zie figuur 2.5) vragen zich in hun toelichting af hoe je zoiets moet oplossen. 

Een ouder schrijft graag gezien te hebben hoe anderen het oplossen. Ook geven meerdere ouders 

aan opeens met een zeer emotioneel kind te zitten dat moeilijk te troosten is. Dit geeft hen een 

machteloos gevoel. Sommige ouders geven aan zelf ook niet te begrijpen hoe zoiets kan gebeuren. 

Een ouder schrijft dat het fijn zou zijn te weten wat je dan moet doen en een andere ouder schrijft: 

‘waar kun je in godsnaam terecht’.  

 

Ouders die aangaven dat zij geen behoefte hadden aan informatie of hulp toen het hen overkwam, 

schrijven dat zij het zelf hebben opgelost of dat hun kind dat zelf heeft gedaan. Ook vonden ouders 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik weet het niet

Anders 

Zelf gaan oplossen

Zelf op internet zoeken

Info/ hulp bij vrienden/ familie

Contact met instantie opnemen

Contact met school opnemen

Wel meegemaakt Niet meegemaakt



 68 

het niet zo erg of niet belangrijk genoeg omdat het maar ‘virtuele’ spullen waren of omdat ze het bij 

het risico van internet vinden horen.  

 

Hieronder de al dan niet hulpbehoefte van de ouders waarvan de problemen in de vorige 

tekstblokken beschreven staan:  

 

 

 
 

 

Van de ouders die het probleem van oplichting niet hebben meegemaakt, vraagt ook een groot deel 

zich in de antwoorden af waar ze terecht zouden kunnen voor dit probleem. 61% zou behoefte aan 

hulp hebben (figuur 2.5). Wat is de rechtspositie van mijn kind, wat kan ik hier tegen doen, hoe gaan 

anderen hier mee om, waar kan ik dit melden en waar kan ik hiermee terecht, zijn een aantal vragen 

die meermaals voorkomen. De ouders zonder hulpbehoefte geven dezelfde redenen aan als de 

Wel behoefte aan hulp: 

 

a) (v/46) ik had graag gezien dat habbo de betrokken persoon zou aanpakken. 

 

b) (v/46) hoe dit verdriet op te lossen omdat het ging om iets wat hij in 5 jaar had 

opgebouwd  

 

c) (m/50) Ik wil beter weten hoe ik dat had kunnen voorkomen. 

 

d) (v/43) ik had een verdrietig kind en kon het blijkbaar niet voorkomen. het 

vervelende vond ik nog dat ik niet serieus werd genomen door de beheerders van 

habbo  

 

Geen behoefte aan hulp: 

 

e) (m/43) 'het gaat om virtuele goederen en meer dan de beheerders inlichten kan 

toch niet. ik heb overigens nooit antwoord op mijn mail ontvangen dat is op zich 

wel kwalijk te noemen.' 

 

f) (v/43) we hebben er samen over gepraat, het was niet slim om het wachtwoord 

weg te geven. veel van geleerd  

 

g) (m/46) het was een spel en ik was blij dat deze ervaring zich voordeed bij een 

gratis en onschuldig spel. al betekende het voor mijn dochter wel veel dat zij 

spullen kwijt was. we hebben haar nu kunnen waarschuwen en we hebben haar 

verteld dat ze een nieuw spel kon beginnen en dan de codes voor zichzelf te 

houden.  

 

h) (v/45) we hebben het zelf heel goed opgelost  
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ouders zonder hulpbehoefte maar met ervaring met het probleem: ‘het is een risico dat erbij hoort’, 

‘ik los het zelf wel op met gezond verstand’, ‘gaat niet gebeuren’. Moeders geven vaker dan vaders 

aan behoefte te hebben aan informatie en hulp.  

 

Het verschil tussen de ouders die oplichting wel en die oplichting niet hebben meegemaakt in 

hoeverre zij weten waar zij voor dit probleem terecht kunnen is niet groot: respectievelijk 32% en 

35% (figuur 2.5). Beide groepen noemen de site zelf (in veel gevallen Habbo van de mensen die het 

meegemaakt hebben) en ook de politie wordt veel genoemd. In de grote groep ouders die het 

probleem niet meegemaakt heeft, komen nog wat andere antwoorden voor zoals 

opgelichtopinternet.nl. Een paar ouders zijn van deze site op de hoogte. Ook de ombudsman, Kassa 

en de consumentenbond worden een paar keer genoemd.  

 

 

 
Figuur 2.5. (Opgelicht) Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

 

Waar heeft uw kind hulp gezocht? 
 

Ook bij dit probleem gaan jongeren volgens de ouders als eerste hulp zoeken bij hun ouders (figuur 

2.6). Dit komt overeen met wat de jongeren zelf aangegeven hebben. Wel zijn jongeren met ervaring 

met oplichting minder vaak naar hun ouders gegaan dan ouders denken. Een ander verschil is dat 

jongeren met ervaring met oplichting vaker zeggen naar iemand anders te zijn gegaan dan de ouders 

van opgelichte jongeren denken (zie voor vergelijking ook figuren B.3. en B.4. in de bijlage).  

 

Ouders van wie het kind niet opgelicht is, denken wat vaker dat hun kind hulp zou zoeken bij een 

organisatie dan de ouders van opgelichte kinderen. Voor wat betreft hulp zoeken ‘bij iemand anders’ 

is dat precies andersom. Volgens de ouders van de opgelichte kinderen was dit vooral de website zelf 

waar het gebeurd was.  

 

De verschillen tussen wat de ouders die het wel en niet hebben meegemaakt aangeven, zijn niet heel 

groot, maar wel significant.  
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Figuur 2.6. (Opgelicht) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1e hulp 
gaan zoeken / waar zouden ze dat doen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.3. Pesten, discrimineren en bedreigen 

 

Iemand pest je, discrimineert je of bedreigt je via internet, bijvoorbeeld op msn, Hyves of via je 

mobiele telefoon. Zoals door je uit te schelden, te dreigen bij je langs te komen, een haat-hyves of 

haat-foto of -filmpje te maken of door je op een andere manier lastig te vallen. 

 

22% van de ouders zegt dit met hun kind te hebben meegemaakt (van de jongeren zei 24% dit 

meegemaakt te hebben). 88% van de ouders zegt dit te weten omdat hun kind het zelf heeft verteld. 

12% van de ouders zijn daar op een andere manier achter gekomen. Zij hebben het zelf gezien 

doordat ze erbij zaten of lazen het op het online profiel van hun kind. Sommige ouders schrijven dat 

zij het profiel van hun kind regelmatig controleren. Een aantal ouders hoorden het via via, zoals via 

de school of een vriend.  

 

De kinderen van de ouders die ervaring hebben met dit probleem zijn veelal uitgescholden en 

bedreigd. Vervelende en gemene berichtjes werden op allerlei manieren verstuurd naar het kind; via 

Hyves, msn, Twitter, sms etc.  

 

In het volgende tekstblok staan diverse ervaringen van ouders: 



 72 

 
 

 

 

 

Wat heeft u gedaan of wat zou u doen? 
 

De ouders van het gepeste kind hebben in veel gevallen de ouders van de dader of de dader zelf 

benaderd, al dan niet met geprinte berichten of gespreksgeschiedenissen. Ook hebben veel ouders 

contact opgenomen met school omdat het vaak een school- of klasgenoot betrof. Verder hebben 

ouders met hun eigen kind gesproken over de situatie en waar nodig personen ontvriend of 

geblokkeerd. In een aantal gevallen heeft het kind het zelf opgelost. Een paar ouders kozen ervoor 

om het te negeren.  

 

Hieronder de genomen acties op de situaties van de ouders uit het vorige tekstblok. De letters 

corresponderen zodat makkelijk te vinden is welk antwoord bij welk probleem hoort.  

 

 

a) (v/40) op hyves een poll maken over de kinderen uit de klas en dan alleen bij mijn 

kind iets onaardigs er tussen haakjes achter zetten  

 

b) (v/47) Pesten, uitschelden, andere via MSN erbij betrekken/opzetten tegen mijn kind 

 

c) (m/49) Via Hyves en MSN is behoorlijk heen en weer gescholden en bedreigd. 

 

d) (v/42) mijn dochter is gepest (eigenlijk meer geïntimideerd) door een klasgenootje, 

zowel via haar mobiel als via twitter.  

 

e) (v/42) mijn dochter is met haar leven bedreigd via msn. helaas voor de dader hadden 

we een backup van de gesprekken en hebben we in eerste instantie aangifte willen 

doen maar door een zeer goed gesprek met de moeder hebben we daar vanaf 

gezien. is daarna ook niet meer voorgekomen dus het gesprek heeft wel degelijk 

geholpen.  

 

f) (m/44) een meisje dat ruzie heeft met een ander familielid van ons, dreigt met 

geweld. 

 

g) (v/41) Iemand van haar klas op de lagere school heeft mijn dochter via msn gepest 

 

h) (v/42) een meisje heeft mijn dochter bedreigt en gezegd dat ze mijn dochter in elkaar 

komt slaan en dat ze dat gaat doen samen met een groepje vrienden. gezegd dat ze 

een lelijke bril heeft en dat ze helemaal geen vrienden heeft.  
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De ouders die geen ervaring hebben met een gepest, bedreigd of gediscrimineerd kind geven aan dat 

het uitmaakt of het een bekende is. Is het een bekende dan denken ouders het probleem zelf op te 

kunnen lossen door er contact mee op te nemen en een gesprek aan te gaan. Als het een onbekende 

is, zouden ouders een instantie benaderen, zoals de politie.  

 

 

a) (v/40) binnen het pest-project op school er over gepraat in de klas en betreffende 

klasgenoot er op aangesproken (door het kind zelf)  

 

b) (v/47) samen met mijn kind erover gepraat en gekeken wat ze hieraan kon doen. ze 

wilde het graag zelf oplossen. heeft er ook met vriendinnen over gepraat. mijn kind 

heeft toen zelf uiteindelijk de pester opgebeld en aangesproken. andere vriendinnen 

hebben dit ook gedaan. zo voelde mijn kind zich gesteund en sterker in de schoenen 

staan en kon ze er beter tegen ingaan/ mee omgaan. uiteindelijk is het pestgedrag 

opgehouden.  

 

c) (m/49) door met de betrokkenen in gesprek te gaan (met hun ouders er bij. e.e.a. is in 

gang gezet door de school.  

 

d) (v/42) Ik heb er uitvoerig met mijn kind over gesproken, zodat ze nu niet meer bang is 

 

e) (v/42) door een gesprek met de moeder aan te gaan die weer een goed gesprek met 

haar kind heeft gehad. met goed resultaat.  

 

f) (m/44) tijdens het chatten waar dreigementen werden geuit, waren wij aanwezig bij 

de pc van onze dochter en hebben kenbaar gemaakt als ouder aanwezig te zijn, 

en gemaand met het pesten / dreigen te stoppen. hiervan schrokken de pesters / 

dreigers.  

 

g) (v/41) Ja ik heb de msn pesterij uitgeprint en ben ermee naar de leraar geweest die 

heeft het opgelost met de pester en mijn dochter  

 

h) (v/42) we hebben er verder niet veel mee gedaan. ik heb laten merken dat ik het 

gelezen heb en mijn dochter heeft zelf ook goed gereageerd op de pester zonder 

terug te pesten.  
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Wederom zeggen de ouders met ervaring met het probleem vaker het probleem zelf te zijn gaan 

oplossen dan de ouders zonder ervaring (figuur 2.7). Ouders zonder ervaring met pesten, zouden 

veel vaker contact met een instantie opnemen. Uit de toelichtingen blijkt dat dit vooral de politie zou 

zijn. Misschien blijkt het in de praktijk toch relatief vaak om een bekende te gaan en is het daarom 

zelf op te lossen, zoals de ouders van gepeste kinderen aangeven. Ook zouden ouders zonder 

ervaring met het probleem veel vaker op internet gaan zoeken of hulp bij vrienden zoeken dan de 

ouders die het probleem meegemaakt hebben.  

 

(v/45) dat zijn lastige situaties. je moet eeerst de daders zien te achterhalen. de jeugd 

van tegenwoordig zijn verwende etters. waar je vaak ook geen respons via hun ouders 

krijgt. want hun kind heeft nooit iets gedaan.  

 

(m/39) dit kan zelf opgelost worden door met je kind te praten, en met de ouders van 

degene die voor de problemen zorgt  

 

(v/47) het is in haar klas wel eens voorgekomen. dit is toen besproken. dat vond ik een 

goede oplossing (dader zat ook in de klas)  

 

(v/42) ik verwacht dat mijn kind dit zal zeggen zodat ik gelijk stappen kan 

ondernemen.maar grote problemen verwacht ik niet omdat mijn kinderen weten dat ze 

zulke personen gelijk moeten blokkeren en geen mensen moeten toevoegen die ze niet 

kennen.  

 

(m/46) ik zou in ieder geval een begin maken en erachter proberen te komen wie het 

probleem heeft veroorzaakt. daarna zou ik contact opnemen met de school en met de 

ouders van het kind. is er geen gehoor, dan zou ik de hulp inroepen van een officiële 

instantie.  

 

(v/50) ik zou mijn kind uitleggen dat degene die pest aangepakt kan worden. dmv 

melding op school en/of aangeven bij de politie.  

 

(v/36) je kind een totaal verbod op internetgeven is niet reeel, maar zou ik wel 

overwegen  

 

(m/44) onlangs een klasgenoot van mijn zoon duidelijk gemaakt dat ik het taalgebruik in 

zijn bericht via messenger absoluut niet op prijs stel. de boodschap kwam goed over.  

 

(m/55) professionele hulp hierbij is nodig vanwege ingewikkeld processen op internet  

 

(v/47) vooral as er sprake is van bedreiging weet ik mij afhankelijk van de situatie wellicht 

geen raad  
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Ouders met ervaring met het probleem die ‘anders’ invulden, lichtten voornamelijk toe dat het kind 

het zelf heeft opgelost. De ouders zonder ervaring met pesten vullen hier vooral in dat ze contact 

met de dader op zouden nemen. Bij dit probleem wordt er verder door beide groepen relatief vaak 

contact met school opgenomen. Dat is logisch omdat pesten veel gebeurt door school- en 

klasgenoten. School heeft dan ook een rol in het oplossen van de situatie.  

 

Moeders zeggen een aantal dingen vaker te doen dan vaders: zelf op internet gaan zoeken, hulp bij 

vrienden en familie gaan zoeken en contact opnemen met de school.  

 

 

 
Figuur 2.7. (Pesten) Wat hebben ouders van 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Behoefte aan hulp? 
 

Van de ouders van kinderen die gepest, bedreigd of gediscrimineerd zijn, zegt 27% dat ze destijds 

behoefte aan informatie en hulp hadden (figuur 2.8). Ze willen graag weten hoe je hiermee om moet 

gaan en voelen zich er zelf vaak heel rot over omdat ze zien dat het hun kind pijn doet. Ouders die 

niet goed weten hoe bijvoorbeeld Hyves of msn werkt, willen graag weten wat ze moeten doen. Hoe 

verwijder of blokkeer je iemand? Ze hebben het idee er te weinig vanaf te weten.  

 

De ouders zonder hulpbehoefte zeggen voornamelijk het prima zelf op te kunnen lossen, al dan niet 

in samenwerking met de school. 
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De groep die het pestprobleem niet heeft meegemaakt, zegt veel vaker te verwachten dat zij op dat 

moment informatie of hulp zouden willen hebben: 56%, versus de 27% van de ouders met ervaring 

met het probleem. Zij schrijven niet te weten hoe je dit probleem op moet lossen en dat het fijn zou 

zijn te weten hoe andere ouders dit hebben aangepakt. De anonimiteit van de pester is een factor 

die het moeilijk maakt. Ook dat het op internet plaatsvindt, maakt dat ouders hulp zouden willen: 

internet is onbeheersbaar en iets kan er snel groot worden. Een ouder zegt internet een ‘lastig 

grijpbaar verschijnsel’ te vinden. En natuurlijk zeggen ouders dat dit een ongewenste situatie is die zo 

snel mogelijk moet stoppen. Moeders zeggen wat vaker behoefte aan informatie of hulp te hebben 

dan vaders. Ouders zonder hulpbehoefte zeggen net als de ouders met ervaring het probleem zelf op 

te lossen, sommigen zelfs ‘oog om oog’. Ook zouden ze ‘delete en blokkeer’ acties ondernemen.  

Wel behoefte aan hulp: 

 

a) (v/40) ik vind het moeilijk om te weten hoe je beste kunt reageren. je wilt het niet 

opblazen, je wilt ook niet dat het door jouw reactie van kwaad tot erger gaat.  

 

b) (v/47) wilde graag met andere ouder bespreken hoe hiermee om te gaan als 

ouder, wat beste manier is om haar hiermee te helpen.  

 

c) (m/49) je weet in eerste instantie niet wie de tegenpartij is en hoe die te 

benaderen is (incl. de ouders)  

 

d) (v/42) eigenlijk zocht ik meer een soort klankbord. ik had graag mijn verhaal ff aan 

iemand kwijt gewild. mijn kind raakt het kwijt door het aan mij te vertellen, maar 

zelf zat ik er toch nog wel mee.  

 

Geen behoefte aan hulp: 

 

e) (v/42) omdat ik direct contact heb gezocht met de ouders, via de school die graag 

meehielp om het probleem op te lossen.  

 

f) (m/44) op school is op ons verzoek klassikaal aandacht besteed aan het 

onderwerp pesten.  

 

g) (v/41) ik wist dat ik dit met de leraar op kon lossen door dat ik de msn 

geschiedenis kon uitprinten  

 

h) (v/42) omdat ik deze incidenten niet als erg bedreigend vond, het was naar mijn 

inzichten puur stoer doen. en ik heb mijn dochter afgeraden om niet langer met 

deze kinderen om te gaan. dit was vrij gemakkelijk tot nu toe omdat mijn dochter 

naar een andere school gaat (voortgezet onderwijs)  
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32% wist op dat moment waar ze terecht zouden kunnen voor dit probleem. 30% van de ouders die 

geen ervaring met pesten hebben, weet dat (figuur 2.8). Dit verschil is klein en niet significant. In de 

meeste gevallen zouden beide groepen ouders naar de school en naar de politie stappen, naar de 

dader of diens ouders. De vele ouders die het probleem niet meemaakten, geven verder nog 

uiteenlopende antwoorden als: jeugdzorg, ouders online, de site zelf, pestweb, slachtofferhulp, 

centrum voor jeugd en gezin en maatschappelijk werk. 

 

 

 
Figuur 2.8. (Pesten) Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Waar heeft uw kind hulp gezocht? 
 

De antwoorden van de ouders komen weer sterk overeen met die van de jongeren. De ouders 

denken dat hun kind als eerst naar hun toe zouden komen en dat klopt met wat de jongeren 

aangeven (figuur 2.9). Wel is er een (significant) verschil tussen wat de ouders die dit hebben 

meegemaakt en de ouders die het niet hebben meegemaakt denken. De ouders met ervaring zeggen 

vaker dat hun kind hulp bij hun is komen zoeken. De ouders zonder ervaring denken iets vaker dat 

het kind als eerste bij vrienden of een hulporganisatie zou aankloppen of zij weten het niet. 
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Figuur 2.9. (Pesten) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken /  

waar zouden ze dat doen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.4. Privéfoto’s openbaar 

 

Foto’s die heel erg privé zijn, bijvoorbeeld waar je heel lelijk op staat, aangeschoten of dronken op 

bent of voor een stuk of helemaal naakt op staat, staan ergens online of worden rondgestuurd, 

bijvoorbeeld op school.  

 

3% van ouders zegt dat hun kind bovenstaande situatie wel eens heeft meegemaakt, terwijl 5% van 

de jongeren zegt dit wel eens te hebben meegemaakt. Ouders geven aan dat dit weten omdat ze het 

zelf gezien hebben. Eén ouder kwam privéfoto’s tegen op Hyves, een ander schrijft dat ze de foto’s 

zelf ontdekt heeft op internet. Hieronder een aantal ouders die de situatie beschrijven:  

 

 
Wat heeft u gedaan of wat zou u doen? 

 

De ouders hebben geprobeerd om de foto’s van internet af te krijgen. In deze gevallen wisten de 

ouders wie de foto’s of filmpjes online geplaatst had. Een aantal ouders zijn naar de politie gegaan. 

Ook heeft een ouder slachtofferhulp ingeschakeld. 

 

 

 

 

 

a) (v/50) een pedofiel heeft ooit fotos van mijn dochter op zijn site gezet, dit waren geen 

blootfotos maar kinderfotos en fotos met vriendinnetjes enzo.  

 

b) (m/44) kind was blijven hangen met kleding aan prikkeldraad hierdoor was de kledig 

geschuerd en een bloot lijf te zien  

 

c) (m/48) niet ernstig, maar geeft aan hoe dit kan gebeuren. een dochter van vrienden 

(m.) van ons, had een foto gevonden bij haar ouders waar mijn dochter heel leijk op 

stond. ze zette dat op hyves.  

 

d) (v/38) mijn dochter en haar vriendin zijn gefilmt tijdens het chatten en die jongen heeft 

het op youtube gezet.  

 

e) (v/41) mijn stiefdochter had naakt foto's gemaakt door haar ex vriendje en die zette 

ze online  

 

f) (m/42) er stond een filmpje op hyves dat een klasgenootje had gemaakt, dit vonden 

we niet kunnen  
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De ouders die het probleem niet meegemaakt hebben, denken bijna allemaal dat het een moeilijk op 

te lossen probleem is: ‘eenmaal op internet krijg je het er nooit meer af’. Zij geven aan dat het heel 

moeilijk, zo niet onmogelijk is, om dit soort materiaal van internet te krijgen. Ook als het een 

bekende is die het beeldmateriaal erop heeft gezet omdat dit snel kan worden gekopieerd naar 

andere sites.  

 

Sommige ouders hebben een dusdanig vertrouwen in hun kind dat zij ervan uitgaan dat dit probleem 

zich niet zal voordoen. Ook geven ouders aan hun kind uitgebreid gewaarschuwd te hebben voor het 

online openbaar maken van privéfoto’s.  

a) (v/50) ik kon dit zelf niet oplossen en de politie kon hier ook niets aan doen.  

 

b) (m/44) wel geprobeerd te publicator ervan te overtuigen dat dit niet erg leuk was  

 

c) (m/48) mijn dochter vond dat heel erg en vroeg of m. de foto zou verwijderen. dat 

deed ze niet. uiteindelijk via m.'s ouders er voor gezorgd dat de foto verwijderd werd.  

 

d) (v/38) ik heb tegen die jongen gezegd dat hij het filmpje van youtube af moest halen 

anders zou ik stappen onderenemen. hij heeft het gelijk er afgehaald  

 

e) (v/41) je kan veel maar niks van internet verwijderen als je de wachtwoorden niet 

weet en in het cash geheugen van google blijven ze maanden omzweven als ze uit 

eindelijk toch verwijderd worden op verzoek van de politie  

 

f) (m/42) kwestie van even bellen met de ouders  
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Het aantal ouders dat het probleem mee heeft gemaakt is te klein om in percentages te noemen 

welke acties zij ondernomen hebben. Wel kunnen we iets zeggen over de acties die ouders zonder 

ervaring met dit probleem zeggen te ondernemen als ze onverhoopt in de situatie terecht zouden 

komen.  

 

De meeste ouders zouden contact opnemen met een instantie (figuur 2.10). Het overgrote deel geeft 

in de toelichting aan dat ze daarmee de politie bedoelen. Een aantal zouden contact opnemen met 

(m/43) als de beelden eenmaal online staan zijn ze moeilijk te verwijderen, als het al niet 

onmogelijk is.  

 

(m/46) als het eenmaal op internet zit krijg je het er niet meer af  

 

(v/33) dat is toch iets meer voor de politie. iemand die zoiets doet denk ik niet dat ik daar 

tegen aan kan gaan.  

 

(v/47) ik check regelmatig de sites op foto's en als ik bepaalde foto's niet op het internet wil 

zien, zeg ikzelf dat ze deze eraf moet halen.  

 

(m/50) ik kan dit deels zelf oplossen. wij hebben onze kinderen flink gewaarschuwd voor 

de gevolgen van dergelijke foto's. ons adagium is: doe op internet niet wat je op straat of 

op school ook niet zou doen.  

 

(v/38) ik weet zeker dat ze zich zo zou schamen dat ik er geen hulp bij zal halen, ik zal 

degenen die dit doen een bezoek brengen en vragen om ermee te stoppen  

 

(v/40) ik zou niet weten wat ik daaraan kan doen ik kan ze alleen maar waarschuwen 

zulke foto`s niet te maken  

 

(v/47) je moet je kind waarschuwen dat hij zorgt dat hij nooit in een situatie beland waarin 

dergelijke foto's kunnen worden gemaakt. als je je netjes gedraagt hoeft dat ook niet  

 

(v/39) mijn kind komt niet zo op foto's. mijn kind gedraagt zich fatsoenlijk.  

 

(v/42) misschien. mijn kinderen zijn goed op de hoogte dat ze geen foto's en prive 

informatie op internet mogen zetten en zover ik weet doen ze dat ook niet. ze beseffen 

heel goed wat er ook kan gebeuren omdat ik dat al vertel vanaf dat ze op het internet 

konden/gingen.  

 

(v/42) vaak kunnen foto's niet meer offline gehaald worden. ik mag hopen dat dergelijke 

foto's niet eens gemaakt worden en dus ook niet online gezet kunnen worden.  
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de site waarop de foto’s staan. Ook zijn aardig wat ouders op de hoogte van oudersonline.nl. Andere 

organisaties die genoemd worden zijn jeugdzorg, justitie, ggd, internetprovider, de school en een 

paar ouders zeggen dat zij op internet zouden gaan zoeken naar een geschikte instantie voor hulp.  

 

Moeders zeggen wat vaker dan vaders dat ze op internet zouden gaan zoeken en hulp bij familie en 

vrienden zouden vragen. Vaders zouden vaker contact opnemen met een officiële instantie. 

  

 

 
Figuur 2.10. (Privéfoto’s openbaar) Wat zouden ouders van 11 t/m 16-jarigen doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Behoefte aan hulp? 
 

 

De meeste ouders gaven aan geen behoefte aan hulp te hebben gehad omdat ze het probleem zelf 

konden oplossen. Hieronder de antwoorden van de ouders die het probleem meegemaakt hebben 

zoals toegelicht in het vorige tekstblok.  
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‘Alle informatie en hulp is welkom als mijn kind ongewenst op een foto staat die verspreid wordt’, 

geven de ouders zonder deze vervelende ervaring aan. 62% zegt in zo’n situatie behoefte te hebben 

aan informatie of hulp (figuur 2.11). Dit is het hoogste percentage van alle vijf van de in dit rapport 

behandelde problemen. Ouders hebben geen idee wat ze hieraan kunnen doen of hoe ze dergelijke 

foto’s weer offline kunnen krijgen. Daar hebben ze hulp bij nodig. En hoe ga je überhaupt met de 

situatie om? Ouders geven aan dat dit één van de ergste dingen is die een kind kan overkomen. 

Ouders hebben ook vanwege deze emotionele schade behoefte aan informatie en advies. ‘Hoe ga je 

om met schaamte?’, vraagt een ouder zich af. Moeders zeggen vaker behoefte aan hulp te hebben 

dan vaders in deze situatie. 

 

De ouders die geen behoefte zouden hebben aan informatie of hulp, zeggen het probleem zelf met 

hun kinderen te bespreken en op te lossen. Zeker als bekend is wie het beeldmateriaal online gezet 

heeft. Een aantal ouders geven aan zelf goed technisch onderlegd te zijn of goede contacten te 

hebben en dus in staat te zijn om het beeldmateriaal zelf offline te halen. Ook geven een aantal 

ouders aan dat het hun kind nooit zal gebeuren. Tot slot zeggen een paar ouders dat het kwaad dan 

toch al is geschied en de foto’s niet meer van internet af te krijgen zijn.  

 

21% van de ouders zegt te weten waar ze terecht zouden kunnen voor dit probleem, dit is 

voornamelijk de politie. In vergelijking tot de andere problemen die in dit rapport besproken worden, 

is dit het probleem waarbij de minste ouders weten waar ze terecht zouden kunnen voor hulp.  

Wel behoefte aan hulp: 

 

a) (v/50) ik wilde dat de fotos van het internet werden gehaald maar niemand kon 

dat doen. politie heeft wel fotos van youtube gehaald.  

 

b) (m/44) mijn kind was erg aangedaan en werd hierdoor erg terughoudend  

 

c) (m/48) bij wie kan ik tercht buiten het gebruiker/fmailie ervan als ik wil dat iets van 

internet moet worden verwijderd?  

 

Geen behoefte aan hulp: 

 

d) (v/38) omdat ik het zelf heb opgelost.  

 

e) (v/41) ons eigen kennis van de programma's is groot genoeg om zelf alles te 

screnen en te onderzoeken.  

 

f) (m/42) het was simpel op te lossen  
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Figuur 2.11. (Privéfoto’s openbaar) Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

 

Waar heeft uw kind hulp gezocht? 
 

De kinderen zouden volgens hun ouders het eerst naar hen komen (2.12). Dit komt wederom 

overeen met wat de jongeren zelf hebben aangegeven. Het percentage jongeren dat zegt naar hun 

ouders te gaan is zelfs nog wat hoger dan het percentage ouders dat denkt dat hun kinderen als 

eerste naar hun toekomen. Ongeveer 15% denkt dat jongeren naar hun beste vriend(in) zouden 

gaan. Dat is iets meer dan de jongeren zelf aangeven.  

 

 

 
Figuur 2.12. (Privéfoto’s openbaar) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp 

gaan zoeken / waar zouden ze dat doen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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2.5. Ongewenste ontmoeting 

 

Iemand die je via internet hebt leren kennen, bijvoorbeeld via Hyves of msn, wil met je afspreken in 

het echt, maar blijkt dan niet te zijn wie hij of zij zei dat ie was, of iets te willen wat jij niet wilt.  

 

3% van de ouders zegt dit probleem met hun kind te hebben meegemaakt. Dit is een even grote 

groep als bij de jongeren. Een paar ouders hebben ingevuld dat hun kind het hen niet heeft verteld, 

maar dat ze er op een andere manier achterkwamen. De één las de gespreksgeschiedenis van msn 

terug, bij de ander loopt een programmaatje mee op de PC en nog een andere ouder schrijft: 

‘heterdaadje’.  

 

De ervaringen lopen uiteen; de meeste ouders schrijven dat het niet verder kwam dan een 

chatgesprek. In een enkele situatie is het tot een afspraak gekomen met aangifte als gevolg.  

Hieronder een aantal ervaringen van ouders.  
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Wat heeft u gedaan of wat zou u doen? 

 

Een aantal ouders schrijven dat de jongere het contact verbroken heeft met de persoon die wilde 

afspreken. De persoon is geblokkeerd en verwijderd van sociale media. Een paar ouders zijn naar de 

politie gegaan.  

 

 

a) (v/39) iemand op oloko wilde met mijn zoon afspreken in het echt.zij beweerde 6 jaar 

te zijn maar sprak in volwassen termen. ik lees altijd mee met de chat en heb het 

gesprek meteen afgekapt.  

 

b) (v/47) een man wilde met mijn zoon afspreken, terwijl hij dacht dat het een jongen 

van zijn eigen leeftijd was.  

 

c) (v/41) via hyves benaderd door iemand voor een fotoshoot in een park in de vroege 

ochtend. en ze mocht het niet aan ons vertellen en ze zou er € 250,00 voor krijgen  

 

d) (v/45) diegene had zichzelf op een stiekeme manier bij mijn kind op de msn 

aangemeld en ging vunzige praat aan  

 

e) (m/51) iemand die probeerde af te spreken via hyves. bleek oudere kerel te zijn.  

 

f) (v/44) via hyves een vriend van een vriend.  

 

g) (v/43) wel benaderd, mijn kind heeft dit verteld. ik heb gezegd wat er kan gebeuren. 

ze vond dat ik overdreef, maar is er niet op ingegaan .toen later een klasgenoot, bij 

een ander persoon er wel op ingegaan is, en dit niet goed afgelopen is, heb ik 

volmondig gelijk gekregen.  

 

h) (v/39) ja, onze zoon heeft het ons direct gezegd. iemand wilde hem beter leren 

kennen, maar onze zoon wist niet wie het was. hij vertrouwde het niet en heeft ons de 

gegevens laten lezen. ik weet niet meer exact waar het om ging, maar het was best 

ingrijpend. we hebben het direct afgekapt en ik meen ook aan politie laten lezen. er is 

uiteraard en gelukkig nooit een echte afspraak van gekomen met deze persoon, 

mede doordat we van tevoren erg duidelijk waren over diverse regels op internet.  
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De meeste ouders hebben geen ervaring met dit probleem. Velen van hen zeggen al met hun 

kinderen hierover gepraat te hebben en ze te hebben gewaarschuwd hiervoor, bijvoorbeeld aan de 

hand van zaken in het nieuws. Zij denken dat hun kind daarom nooit een afspraak met een 

onbekende zal maken en het hen anders in ieder geval zal vertellen. Ook geven ouders aan dat er 

regels gelden over het toevoegen van onbekenden. Hun kinderen hebben alleen bekenden in hun 

sociale media netwerken. Andere ouders geven aan dat als hun kind zou willen afspreken zij de 

eerste of de eerste paar keren mee zouden gaan of de afspraak onder toezicht zouden laten 

doorgaan. Sommige ouders zouden contact opnemen met de onbekende om te onderzoeken wie hij 

of zij is. Andere ouders zouden naar de politie gaan als iemand die zich anders voordoet probeert af 

te spreken met hun kind.  

 

a) (v/39) 'ik heb het gesprek afgekapt en die persoon aangegeven bij de webmaster als 

'ongepast gedrag'.'  

 

b) (v/47) met mijn zoon gepraat hierover  

 

c) (v/41) tv programma van alberto stegeman aangeschreven  

 

d) (v/45) ze vroeg zichzelf af wie dit was en ik heb bij de hele conversatie gezeten, 

omdat ik al snel in de gaten had, dat dit foute boel was. en heb haar dit ook laten zien  

 

e) (m/51) kind heeft het na overleg met ons zelf opgelost  

 

f) (v/44) contact opgenomen met de eerste vriend en bijzonderheden over die persoon 

opgevraagd (bleek ook onbekend te zijn bij hem)  

 

g) (v/43) we hebben het zelf opgelost 

 

h) (v/39) ja, we hebben het zelf opgelost en ik dacht ook wat info van de politie gehad.  
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De meeste ouders zouden contact met een instantie opnemen als dit probleem zich voordoet (figuur 

2.13). Van de vijf problemen die in dit rapport besproken worden, is de groep die contact met een 

instantie zou opnemen bij dit probleem het grootst. Uit de toelichtingen blijkt dat bijna alle ouders 

naar de politie zouden gaan. Een paar zouden naar bijvoorbeeld jeugdzorg, justitie, 

kinderbescherming en slachtofferhulp gaan.  

 

 

(v/39) dit komt waarschijnlijk niet voor. mijn kinderen mogen alleen vrienden toevoegen die 

zij persoonlijk kennen. ik controleer dit af en toe.  

 

(v/44) een contact dat alleen maar online bestaat, mag niet in de reële wereld worden 

voortgezet zonder dat een van de ouders erbij is  

 

(v/50) gewoon zeggen dat ze niet via internet af moet spreken. ze heeft er al boeken over 

gelezen, dus ze is al gewaarschuwd.  

 

(m/50) Het kan gebeuren maar ik heb met hem afgesproken dat als dit gebeurt ik met hem 

meega de eerste keer  

 

(v/41) ik vrees dat kinderen in hun onschuld de kwade bedoelingen niet zien. ik hoop dan 

ook dat mijn zoon hiermee naar mij toe zou komen  

 

(v/46) ik zou mijn kind niet zomaar daar alleen naar toe laten gaan. wij wijzen de kinderen 

ook altijd op de gevaren hiervan.  

 

(v/42) mijn kinderen zouden niet zonder het te vertellen met iemand afspreken. ik hoor nl 

alles (tot in den treure...).  

 

(v/48) via mijn wijkagent is er een chatsessie zodat onze kinderen kunnen praten over dit 

soort problemen, zodat ze het gemakkelijker kunnen herkennen, als het niet goed zit  

 

(m/43) we spreken hier regelmatig over met de kinderen en ze zijn zich terdege bewust 

van de gevaren. ik hoop dat ze ons eerst zullen inlichten en ik zou dan zeker een oogje in 

het zeil houden.  

 

(v/40) wij hebben duidelijke afspraken gemaakt over wie er vriendjes worden op hyves ed. 

soms kijken we hier ook samen naar en schonen we de lijst op. daarnaast wordt 

regelmatig gepraat over de risico's en wat er zou kunnen gebeuren  
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Figuur 2.13. (Ongewenste ontmoeting) Wat zouden ouders van 11 t/m 16-jarigen doen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Behoefte aan hulp? 

 

De ouders met behoefte aan hulp wilden graag weten hoe met de situatie om te gaan, ook door 

kennis en ervaring te delen. Ook vragen ouders zich af hoe zij dit kunnen voorkomen. Degenen 

zonder informatie of hulpbehoefte geven aan dat zij zelf weten wat ze moeten doen of dat hulp niet 

nodig was.  
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Van de ouders die zich voorstellen dat iemand die zich anders voordoet probeert af te spreken met 

hun kind, denkt de helft op dat moment behoefte te hebben aan informatie of hulp (figuur 2.14). 

Veel ouders vinden dat er dan met name hulp van de politie nodig is. Ouders geven aan dat ze erg 

zouden schrikken als hun kind dit zou overkomen. Ze willen dan ook weten wat ze kunnen doen om 

hun kind hiertegen te beschermen. Ouders zonder hulpbehoefte lossen het zelf wel op. Deze 

specifieke situatie lokt relatief veel emotionele en dreigende reacties op bij ouders: van een ‘prettig’ 

gesprek met de onbekende tot castratie van deze persoon. Ook hier geven ouders weer aan geen 

hulp te hoeven omdat ze ervan uit gaan dat hun kind sowieso nooit in deze situatie verzeild zal 

raken.  

 

37% geeft aan op dit moment te weten waar ze terecht zouden kunnen voor dit probleem (figuur 

2.14). Bij dit probleem geven de meeste ouders aan te weten waar ze terecht kunnen. En dat is, niet 

Wel behoefte aan hulp:  

 

a) (v/39) ik had graag ruggespraak gehad van de webmaster. willen weten of die 

persoon ook verwijderd is en hoe dit te voorkomen is.  

 

b) (v/47) door de vervelende situatie, politie gebeld  

 

c) (v/41) lang verhaal maar naar zedenpolitie geweest  

 

Geen behoefte aan hulp: 

 

d) (v/45) omdat we dit samen opgelost hadden en zij nu ook weet wat voor gekke er 

zijn  

 

e) (m/51) wij zijn denk ik uitstekend bij machte om onze kinderen hierover voldoende 

te informeren.  

 

f) (v/44) gelukkig overlegt mijn dochter waar ze naar toe gaat en met wie. ze staat er 

ook voor open om advies op te volgen als het niet duidelijk is. in dit geval is ze 

met een vriend gegaan.  

 

g) (v/43) we hebben het zelf opgelost  

 

h) (v/39) niet meer dan aangeven dat het gebeurde. we hebben het thuis wel 

duidelijk besproken, maar er was gelukkig niks gebeurd en er waren geen verdere 

privé gegevens uitgewisseld, waar uiteraard wel om gevraagd was.  
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verwonderlijk, de politie. Verder worden uiteenlopende instanties genoemd zoals de ggd, 

kindertelefoon, maatschappelijk werk, jeugdzorg, bureau halt, slachtofferhulp en de huisarts.  

 

 
Figuur 2.14. (Ongewenste ontmoeting) Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

Waar heeft uw kind hulp gezocht? 
 

Zoals bij alle problemen verwachten de meeste ouders dat hun kind als eerste naar hen toe komt 

(figuur 2.15). Dat is inderdaad ook wat de meeste jongeren geantwoord hebben. Ouders denken iets 

vaker dat jongeren naar een hulporganisatie zouden gaan dan dat de jongeren zelf aangaven. De 

verdeling over de rest van de hulpkanalen komt vrijwel overeen tussen wat de ouders aangeven en 

wat de tieners aangeven. 

 
Figuur 2.15. (Ongewenste ontmoeting) Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 

hulp gaan zoeken / waar zouden ze dat doen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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3. Welke vragen spelen er bij ouders? 
 

 

Op welk gebied heeft u vragen wat betreft (mogelijke) problemen van uw kind online (internet 

maar ook mobiel)?  

 

Veel ouders hebben geen vragen, of hebben op dit moment geen vragen. Wel geven meerdere 

ouders aan dat onze vragenlijst hen aan het denken heeft gezet over de mogelijke problemen. Zij 

vragen zich af of ze dan wel voorbereid zouden zijn.  

 

Sommige ouders hebben veel vertrouwen in hun kind of geven aan dat ze veel praten met hun kind 

over deze onderwerpen. Zij geven daarom aan geen vragen te hebben.  

 

De ouders die wel vragen hebben zouden graag willen weten bij welke organisatie(s) ze terecht 

kunnen. Maar ook andere vragen komen boven drijven, zoals hoe internet en het mobiele 

telefoongedrag van hun kind in de hand te houden is. Ook ongewenste abonnementen waar 

kinderen per ongeluk aan vast kunnen komen te zitten is een onderwerp waar meerdere ouders 

vragen over hebben, evenals over hacken. 
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(m/57) hacken van persoonlijke sites, hoe vaak gebeurt dat dan eigenlijk en kan dat 

zomaar en wat moet je dan eigenlijk direct doen? ik denk dat vertrouwen in je kind goed is, 

maar niet er op vertrouwen dat het wel goed komt, maar een open relatie hebben, zodat 

hij of zij durft te zeggen wat er aan de hand is. gelukkig is dat tot nu toe zo geweest, maar 

ik kan me voorstellen als je bloot met je vriendinnetje op internet verschijnt, dat het dan 

heel lastig is..... ik zou ook niet precies weten wat ik dan zou moeten doen.  

 

(v/38) hoe begin je erover met je kind als je iets vermoed.  

 

(v/43) ik controleer veel van mijn kinderen en we praten er ook veel over, daarin vertrouw 

ik mijn dochters wel, dus ik verwacht niet dat er snel zoiets gaat gebeuren  

 

(m/39) meerdere vragen hebben we zelfs. de jeugd weet meer dan wij , in deze 

technowereld !  

 

(m/47) met name, waar je terecht kunt bij dit soort problemen en wat je er nog meer aan 

kunt doen om het te voorkomen en hoe e.e.a. terug te draaien is.  

 

(v/43) niet echt vragen, maar realiseer me nu dat je niet alle wegen weet zolang je niet met 

dit soort problemen te maken hebt. maar dat geldt voor wel meer dingen.  

 

(m/47) waar moet je naar toe of wat moet je doen in al deze gevallen. instanties? politie? 

wat is het beste.  

 

(m/52) zelf weet ik ook niet wat wel en niet veilig is, dus: wat is wel en niet veilig? waar kun 

je terecht bij problemen? maar ook: wat is hyves, facebook etc  

 

(m/44) hoe kan je computeren in de hand houden, dus hoe regel je dat hij niet de hele dag 

op msn, hyves, twitter e.d. zit.  

 

(m/41) hoe voed je kinderen op met internet zodat ze gebruik kunnen maken van het 

positieve zonder gevaar te lopen op het negatieve?  
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4. Erg genoeg om hulp te zoeken? 
 

We stelden ouders ook de vraag wanneer een probleem op internet met hun kind erg genoeg is dat 

zij er hulp voor gaan zoeken. Antwoorden zijn onder andere: bedreiging, pesten, als er iets gestolen 

is, als iemand probeert een afspraak te maken met mijn kind, als de privacy is aangetast, kinderporno 

en seksuele intimidatie. Deze problemen vinden ouders erg genoeg om op zoek te gaan naar hulp. 

 

De meeste ouders noemen als grens de psychische toestand van hun kind (al dan niet in combinatie 

met voorbeelden van specifieke situaties). Antwoorden die ouders heel veel noemen zijn: als het 

kind er onder lijdt, als het kind er last van heeft, slecht kan slapen of het de dagelijkse gang van zaken 

verstoort. Af en toe schrijven ouders erbij dat het wel een bepaalde periode moet aanhouden.  

 

Verder zouden veel ouders hulp zoeken als ze het zelf niet meer kunnen oplossen en/ of er samen 

met hun kind niet meer uitkomen. Een aantal ouders tot slot zeggen geen idee te hebben.  
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(m/52) als mijn kind geen kant op kan heel verdrietig is ervaart het probleem als erg 

storend als het dagelijkse leven langdurig blijft beïnvloeden (langer dan 1 week). 

 

(v/45) als mijn kind er onder lijdt en een oplossing door mij niet te vinden of niet afdoende 

is  

 

(v/43) als mijn kind op school slechter gaat presteren, en als zij 's nachts wakker ligt.  

 

(v/42) als wij het niet zelf kunnen oplossen, als het gaat om oplichting, onvrijwillige sex of 

andere ongeoorloofde zaken.  

 

(m/48) op het moment dat het mijn kind in discrediet brengt zonder dat ze hier zelf iets 

voor heeft gedaan, aanleiding heeft gegeven. zoals het plaatsen van privefoto's zonder 

toestemming, maar ook als er geld wordt gestolen buiten haar schuld om.  

 

(v/37) wanneer hij er last van heeft en wij als ouders het niet kunnen oplossen. moet ook 

wel enkele weken duren  

 

(m/41) als er geld of andere spullen van waarde gestolen/ vernield worden, als de 

veiligheid van mijn kind in gevaar is, als het pesten dusdanige vormen aanneemt dat het 

gevoel van welzijn en veiligheid van mijn kind afneemt.  

 

(m/41) als ik merk dat mijn kind er onder lijdt of dat het mij of mijn partner te zeer in 

verwarring brengt en we er zelfstandig geen oplossing voor kunnen vinden  

 

(v/42) ik denk dat er weinig hulp voor bestaat. je zult het zelf op moet lossen. bij zware 

bedreigingen, of echt oplichting dan politie.  

 

(m/40) kinderporno vindt ik zo erg dat ik hier dan hulp voor zou zoeken. niet voor pesten of 

discriminatie  

 

(v/39) langdurig gepest, bedreiging, sexueel getinte e-mail van onbekenden, iemand 

probeert met mijn kind af te spreken maar het is niet duidelijk wie het is  

 

(m/46) weet ik niet, ik zorg ervoor dat dit niet gebeurd, mijn kinderen zitten onder toezicht 

op internet  
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5. Ouders over de meldknop 
 

5.1. Wel of geen goed idee? 

 
97% van de ouders vindt de meldknop een goed idee. Dat komt precies overeen met de jongeren: 

daarvan vindt ook 97% de meldknop een goed idee. De ouders die het geen goed idee vinden, 

motiveren dit met redenen als dat er al veel meldknoppen zijn of dat ze liever hebben dat tieners 

persoonlijk of bij hun ouders of in hun directe omgeving hulp zoeken. Sommige ouders denken dat 

met de meldknop de verantwoordelijkheid bij de ouders wordt weggehaald. Een paar ouders denken 

dat er misbruik van de knop gemaakt kan worden en nog een paar vragen zich af of de instanties zelf 

wel betrouwbaar zijn.  

 

De ouders die het wel een goed idee vinden, geven daar meerdere redenen voor. Ten eerste is alle 

(extra) hulp welkom. Ze zien het als extra bescherming. Ook in het geval ze er zelf te weinig verstand 

van hebben of wanneer jongeren het hun ouders niet durven te vertellen om wat voor reden dan 

ook (waarvan de ergste die genoemd werd als de ouders zelf niet te vertrouwen zijn). Ouders 

noemen de meldknop laagdrempelig en jongeren zullen er volgens hun ouders wellicht eerder 

gebruik van durven te maken. Ook de anonimiteit zal volgens ouders helpen. ‘Ze kunnen dan in ieder 

geval ergens terecht’ schrijven meerdere ouders, ook in geval van schaamte bijvoorbeeld.  

 

Dat het centraal is, gebundeld en ‘alles onder een noemer’ is gebracht, wordt als voordeel genoemd. 

Er kan direct gereageerd worden en gelijk actie worden ondernomen. Ook is meteen duidelijk waar 

je terecht kan en dat is makkelijk.  

 

Meerdere ouders maken de kanttekening dat de ouders wel op de hoogte gehouden zouden moeten 

worden. Zij vinden het geen prettig idee als zij niet weten dat hun kind hulp elders zoekt. Tot slot 

waarschuwen ouders voor misbruik van de meldknop.  
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Ouders willen graag dat er via de meldknop meer informatie over het probleem is te vinden en dat je 

via de meldknop uitkomt bij de organisatie die je kan helpen (figuur 5.1). Dat zijn precies de twee 

(m/47) dat lijkt me een heel goed idee. kinderen vinden het vaak een te grote stap om naar 

hun ouders met dit soort problemen te gaan, of zelfs naar vriendjes. dus prima initiatief  

 

(m/43) het is niet altijd duidelijk waar je terecht kunt als je deze dingen meemaakt. het zou 

zeer goed zijn als er een centraal meldpunt voor dit soort zaken kunt melden.  

 

(m/53) het is nu voor jongeren vaak onduidelijk waar ze terecht kunnen en niet alle 

jongeren kunnen bij hun ouders terecht of durven er met hun ouders over te praten  

 

(m/45) ik denk dat veel kinderen niet bij ouders - familie en vrienden terecht durven. ik kan 

me voorstellen dat deze kinderen radeloos zijn en niet weten wat te doen. een eenvoudig 

te vinden knop op internet zal kunnen vertellen wat te doen.  

 

(v/47) jongeren hebben vaak het iedee door hun ouders niet berepen te worden met deze 

link heb je eigelijk een stel mensen op afstand waar ze terecht kunnen voor advies zonder 

(goedbedoelde) preek  

 

(m/57) jongeren zijn gewend aan het medium internet en zijn veel verder dan menige 

ouder. mijn zoon snapt er ook veel meer van dan ik, terwijl ik toch regelmatig online ben. 

ouders schieten daardoor soms tekort en online is waarschijnlijk erg laagdrempelig.....ze 

zien je niet rood worden, etc. ik denk, mits er de juiste mensen zitten, dat het een heel 

goed plan kan zijn om zo´n knop te maken!  

 

(m/41) makkelijk te vinden, wellicht kunnen jongeren ook leren van de ervaringen vaan 

anderen en er is meteen informatie over de in te zetten hulp  

 

(v/33) met sommige dingen ga of wil of durf je niet naar je ouders en ik zou het een 

geruststellend idee vinden dat ze toch ergens naar toe kan.  

 

(v/46) neem aan dat er ook voldoende expertise aan gekoppled is om de problemen 

seriues en goed op te pakken. ouders weten ook niet alles. voor hen gaat de hele digitale 

wereld vaak te snel  

 

(m/41) op deze manier wordt hun zelfredzaamheid groter, ze hebben het gevoel dat ze 

zelf iets aan het probleem kunnen doen m.b.v advies en ondersteuning, dit kan met name 

bij cyberpesten erg belangrijk zijn voor het gevoel van zelfwaarde.  

 
(v/45) het is fijn als ik mijn kind zou kunnen inlichten over de mogelijkheid van een goed 

bereikbare, makkelijk te vinden misbruikknop.  
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opties die de jongeren ook het meest zouden waarderen aan de meldknop. Kunnen chatten met een 

hulpverlener vinden de ouders relatief het minst goed. Door de jongeren wordt het kunnen e-mailen 

met een hupverlener relatief het minst gewaardeerd. Over het algemeen komen de antwoorden van 

de ouders en de jongeren weer sterk overeen. Moeders vinden de opties over het algemeen wat 

vaker ‘heel goed’ dan de vaders.  

 

 

 
Figuur 5.1. Wat vinden ouders van 11 t/m 16-jarigen wel en niet goed aan de meldknop?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 

 

 

Van de ouders die ervaring met een kind met één (of meer) van de vijf problemen hebben, denkt 

31% dat hun kind gebruik zou hebben gemaakt van de meldknop. 17% denkt van niet en ruim de 

helft (52%) weet het niet. Van de ouders die geen ervaring met de problemen hebben, denkt 40% dat 

hun kind de meldknop zou hebben gebruikt. 9% denkt van niet en 51% weet het niet.  

 

5.2. Tips en advies van de ouders 

 

Op de vraag of ze nog tips of advies hebben, geven ouders veel verschillende antwoorden. Ten eerste 

moet er op misbruik gelet worden, dus onderzoeken of de melding echt is, ook om te voorkomen dat 

iemand onterecht beschuldigd wordt. Ten tweede adviseren ouders het laagdrempelig houden van 

de meldknop en de mogelijkheid tot anonimiteit. Tegelijkertijd pleiten ouders juist voor het 

inbouwen van een drempel omdat je anders ‘gek wordt van alle problemen die er gemeld gaan 

worden’. En een vader verwoordt het als: ‘leg uit dat de meldknop voor ernstige problemen (toch?) is. 

anders krijg je een soort achterwerk uit de kast-problemen, die óóók heel belangrijk zijn, maar toch.’  

Maar, geeft een andere ouder aan: ‘95% van de meldingen is misschien onbelangrijk of niet echt, die 

resterende 5% is heel erg belangrijk!’ 
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Betrouwbaar zijn en veiligheid garanderen, bijvoorbeeld dat je weet dat je op de echte site zit, is 

belangrijk. De site mag natuurlijk niet gehackt kunnen worden. Mensen zijn huiverig geworden van 

berichten in de media dat er weer privégegevens op straat liggen. Sommige ouders opperen de 

kinderen aan te raden om een apart e-mailadres te gebruiken waardoor hun privacy gewaarborgd 

blijft. Ook zien meerdere ouders graag dat er geadviseerd wordt dat het kind de ouders inlicht. 

 

Ook het delen van ervaringen met andere jongeren brengt verdeeldheid onder de ouders: volgens de 

één is het een goed idee, de ander is bang dat het mensen op verkeerde ideeën brengt.  

 

Verder wordt aangeraden er veel bekendheid aan te geven, bijvoorbeeld op televisie. Het op de 

hoogte brengen van het bestaan ervan moet eveneens via ouders lopen, zodat zij ook zelf hun 

kinderen kunnen voorlichten.  

 

De meldknop moet goed afgestemd worden op jongeren, bijvoorbeeld wat betreft taalgebruik, kleur 

en vormgeving. Evenzo is het aanslaan van de goede toon belangrijk, de kinderen benaderen op hun 

niveau en niet te kinderachtig. Een man heeft een idee hoe het wat persoonlijker te maken: 

‘misschien kunnen 2 van de x hulpverleners zich virtueel voorstellen, dat je als jongere een klein beetje 

weet wie je gaat bellen / mailen / wie je antwoord geeft.’ Tot slot wensen meerdere ouders de 

makers van de meldknop veel succes.  
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(m/50) 'het is wellicht verstandig om de meldknop te maken in varianten voor verschillende 

leeftijden. kinderen beginnen al zo jong op het internet. maar tieners willen niet meer 

gezien worden als kinderen. bv de kindertelefoon is mijn kinderen van 16 en 17 jaar geen 

optie meer. een meldknop voor jongeren kan hen meer op hun niveau aanspreken. en is 

een meldknop voor ouders misschien ook een idee? -)'  

 

(v/47) 't moet volgens mij snel, simpel en cool zijn, maar ook weer niet te opvallend en niet 

te kinderachtig.  

 

(v/39) 'veel bekendheid geven aan de meldknop, zorgen dat iedereen weet dat het er is! 

makkelijk te vinden. postbus 51 spotje? 'reclame' maken op scholen!'  

 

(m/50) anoniem melden moet mogelijk zijn om te voorkomen dat kinderen niet durven te 

melden. info over verschillende oplossingen.  

 

(m/45) bekendheid geven aan de meldknop in bv bladen die veel gelezen worden door 

kinderen zoals de hitkrant  

 

(m/45) bij het klikken op de meldknop een melding om geen misbruik te maken van de 

knop. en 'keep it simple', het moet makkelijk zijn om gericht hulp te vragen/zoeken.  

 

(m/47) er op letten dat het wel een serieuze klacht is. en dat er daadwerkelijk ook iets 

meegedaan wordt, zodat een kind zich serieus genomen voelt  

 

(v/52) goede campagne houden voor ouders dat dit een goede manier is. zodat ouders 

hun kinderen goed kunnen voorlichten over deze meldknop  

 

(m/42) het is belangrijk om de meldknop zodanig te maken dat misbruik niet mogelijk is of 

dat hier sancties opstaan. ten tweede is het belangrijk dat ouders erbij betrokken worden 

als een kind een probleem meld,die kunnen dan ook helpen  

 

(v/35) het simpel houden. ik heb als kind nooit de kindertelefoon durven bellen, veel te 

eng. mailen of melden via knop is simpel en eenvoudig. chatten of bellen kan al weer te 

ver gaan.  

 

(v/41) ook advies geven hoe dergelijke zaken in de toekomst voorkomen kunnen worden, 

je kunt er zelf namelijk ook wel iets aan doen.  

 

(v/41) zorg dat je ouders niet buiten spel zet. adviseer kinderen, als ze de knop gebruiken, 

om eerst naar de ouders te gaan.  

 

(m/40) dat duidelijk is dat de knop veilig is en niet gehackt kan worden, maar vooral dat er 

informatie te vinden is over de problemen en oplossingen en eventuele links naar 

hulpverleners  
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Samenvatting  
 

 Op de (open) vraag welke problemen jongeren allemaal op internet kunnen tegenkomen 

noemen jongeren en ouders vooral pesten en het daarmee samenhangende bedreigen en 

schelden. Technische problemen noemen beide groepen relatief weinig. Verkeerde mensen 

tegenkomen is ook een bekend probleem. Ouders noemen vaker dan jongeren het 

tegenkomen van seks en porno en geldgerelateerde problemen zoals ongewenste kosten.  

 

 Er zijn vijf specifieke problemen gedefinieerd waar het onderzoek nader op ingaat. Bij alle vijf 

de problemen zou de overgrote meerderheid van de jongeren als eerste hulp gaan zoeken bij 

hun ouders. Op de tweede plaats staat hun beste vriend(in). Dit komt overeen met wat de 

ouders verwachten. 

 

 Ouders die een kind hebben dat gehackt, opgelicht of gepest is, hadden minder behoefte aan 

hulp dan de ouders zonder ervaring denken te hebben als ze het zouden meemaken. (Van de 

overige problemen, openbare privéfoto’s en ongewenste ontmoeting zijn geen 

vergelijkingspercentages aanwezig vanwege de te kleine groep met ervaring met deze 

problemen).  

 

 14% van de jongeren zegt wel eens gehackt te zijn (waarna er vervelende dingen uit hun 

naam zijn rondgestuurd). Van de ouders zegt eveneens 14% dat hun kind dit probleem wel 

eens heeft meegemaakt. Van de vijf problemen zouden de meeste jongeren bij dit probleem 

‘meteen hulp gaan vragen’ . 

 

 19% van de jongeren zegt wel eens te zijn opgelicht. Eveneens 19% van de ouders zegt dat 

hun kind hier wel eens mee te maken heeft gehad. Jongeren die oplichting mee hebben 

gemaakt, hebben veel vaker niets gedaan dan de jongeren die het probleem niet hebben 

meegemaakt denken te doen als zij in die situatie komen. Ook zijn de jongeren met ervaring 

vaker bij ‘iemand anders’ hulp gaan zoeken en minder vaak bij hun ouders dan de jongeren 

denken te doen die dit probleem niet meemaakten.  

 

 24% van de jongeren zegt wel eens gepest te zijn via internet. 22% van de ouders zegt dat 

hun kind wel eens online gepest is. Dit is het probleem waarbij jongeren in vergelijking met 

de andere problemen relatief het vaakst wachten tot het erger wordt voor ze hulp gaan 

zoeken. Van de vijf problemen is de groep jongeren die als eerste bij hun ouders hulp zouden 

gaan zoeken bij dit probleem het grootst.  

 

 5% van de jongeren zegt dat er wel eens privéfoto’s van hen online gezet zijn of verspreid 

zijn. Volgens 3% van de ouders heeft hun kind dit wel eens meegemaakt. Dit probleem 

vinden tieners het ergste als het hen zou overkomen. Van de vijf problemen hebben de 

meeste ouders hierbij behoefte aan hulp en informatie. De groep ouders die niet weet waar 

ze terecht kunnen is bij dit probleem het grootst.  
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 3% van de jongeren heeft wel eens meegemaakt te hebben afgesproken met iemand die niet 

bleek te zijn wij hij of zij zei dat ‘ie was. Evenveel ouders zeggen dat hun kind dit heeft 

meegemaakt. Het ‘echte’ percentage is lastig te definiëren; de situaties lopen uiteen van 

waar het nooit tot een ontmoeting is gekomen tot een ‘heterdaadje’. Van de vijf problemen 

is dit het probleem waar de groep jongeren die niet weet wat ze zouden moeten doen het 

grootst is.  

 

 Er is een groep ouders die problemen zelf wil oplossen en geen vragen heeft, en een groep 

die niet weet wat te doen bij problemen en graag hulp en advies wil. De vragenlijst doet de 

ouders die de situaties niet hebben meegemaakt beseffen dat het reële problemen zijn. Zij 

vragen zich af wat ze dan zouden moeten doen. Ook roept het de vraag op waar ze in dat 

geval terecht zouden kunnen. Sommige ouders schrijven dat ze zelf behoefte aan een 

meldknop hebben.  

 

 Er zelf niet uitkomen, als het niet stopt, als het ze persoonlijk raakt, als ze er bang van 

worden of er niet meer van kunnen slapen. Dan is het probleem volgens jongeren erg genoeg 

om hulp te gaan zoeken. Ouders noemen als grens: als het kind eronder lijdt en als een kind 

het zelf of samen met de ouders niet meer kan oplossen.  

 

 97% van de jongeren en 97% van de ouders vindt een online meldknop een goed idee. 

Jongeren willen er graag een omdat ze dan weten waar ze terecht kunnen en er gerichte 

hulp kunnen krijgen. Ook als ze het niet aan hun ouders durven te vertellen is de meldknop 

een hele goede en ook veilig uitkomst. Ouders zien de meldknop als extra bescherming voor 

hun kinderen, zodat ze altijd ergens terecht kunnen. Ouders willen wel graag op de hoogte 

zijn als hun kind problemen heeft.  

 

 Zowel ouders en jongeren zouden graag zien dat je via de meldknop meer informatie kan 

vinden over een probleem. Ook is belangrijk dat je via de meldknop bij de juiste organisatie 

uitkomt voor hulp.  

 

 Volgens jongeren moet de meldknop makkelijk te vinden zijn en bekend worden. Ook moet 

de meldknop niet te ingewikkeld zijn en liefst een beetje aantrekkelijk. Ze waarschuwen voor 

misbruik door hun leeftijdsgenoten. Ook ouders waarschuwen hiervoor. Ouders geven 

verder als advies het laagdrempelig te houden en de betrouwbaarheid en veiligheid te 

garanderen.  
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Bijlage: De rapportfiguren in een overzicht ter vergelijking 

  

 
Figuur B.1. Wat hebben 11 t/m 16-jarigen gedaan / wat zouden ze doen bij de vijf internetproblemen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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Figuur B.2. Hoe voelden 11 t/m 16-jarigen zich / hoe zouden ze zich voelen bij de vijf internetproblemen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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Figuur B.3. Waar zijn 11 t/m 16-jarigen als 1

e
 hulp gaan zoeken / waar zouden ze dat doen bij de vijf 

internetproblemen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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Figuur B.4. Waar zijn 11 t/m 16-jarigen volgens ouders van 11 t/m 16-jarigen als 1
e
 hulp gaan zoeken / waar 

zouden ze dat doen? bij de vijf internetproblemen? (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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Figuur B.5. Wat zouden ouders van 11 t/m 16-jarigen doen bij de vijf internetproblemen?  

(Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  
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Figuur B.6. Hulpbehoefte en weten waar terecht van ouders van 11 t/m 16-jarigen bij de vijf 

internetproblemen. (Bron: Digivaardig & Digiveilig, 2011)  

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Weet u waar terecht?

Behoefte info / hulp?

Weet u waar terecht?

Behoefte info / hulp?

Weet u waar terecht?

Behoefte info / hulp?

Weet u waar terecht?

Behoefte info / hulp?

Weet u waar terecht?

Behoefte info / hulp?

O
n

tm
o

et
in

g
P

ri
vé

 f
o

to
's

P
es

te
n

O
p

ge
lic

h
t

H
ac

ke
n

Wel meegemaakt Niet meegemaakt



 109 

 

Noten 
 

                                                           
i
 Zie Nathalie Sonck en Jos de Haan (2011). Kinderen en internetrisico’s. EU Kids Online onderzoek onder 9-16-

jarige internetgebruikers in Nederland. Den Haag: SCP 

 
ii Er is een verschil in percentage van voorkomen tussen de problemen in hele lijst (figuur 1.1) en bij de vijf 

problemen ‘per stuk’. Dit heeft wellicht te maken met het algemeen genoemde probleem versus de specifiek 

omschreven probleem situaties.  

 
iii 

Met de paar jongeren erbij geteld dit onder ‘gehackt’ dit probleem hadden aangegeven blijft het percentage 

op 19%. 
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