




VOORWOORD
Schermen: we zijn er helemaal zot van. En wij niet alleen, want ook de jongste generaties kunnen niet meer 

zonder. Al negen edities lang zoekt het Apestaartjarenonderzoek uit wat kinderen en jongeren tussen 6 en 18 

jaar daar juist mee aanvangen. Welke toestellen gebruiken ze? Hoe gedragen ze zich in de online wereld? Wat 

kunnen ze al goed en waar hebben ze nog moeite mee? Je komt het hier te weten, in de meest alomvattende 

studie naar mediagebruik en mediawijsheid bij kinderen en jongeren in Vlaanderen.

 

Want ook in 2022 zochten we antwoorden op die vragen. En dat deden we deze keer een béétje anders 

dan anders. Niet alleen omdat de cijfers verzameld werden te midden van de coronacrisis, een perio-

de die het schermgebruik van kinderen en jongeren duidelijk beïnvloed heeft. Maar ook omdat kinde-

ren vanaf de tweede graad lager onderwijs voor het eerst dezelfde vragenlijsten kregen als de jongeren.  

Dat geldt evenzeer voor kinderen uit de eerste graad, al was hun vragenlijst iets korter en visueler. Daardoor werd 

vergelijken een stuk eenvoudiger. Meteen ook de reden waarom je één enkel rapport over kinderen én jongeren 

aan het lezen bent, in plaats van twee verschillende versies.

 

Nieuw in deze editie is ook de uitgebreide bevraging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs.  

Een unicum in Vlaanderen: nooit eerder was het mogelijk om het mediagebruik en de mediawijsheid van 

BuO-leerlingen een op een te vergelijken met dat van leerlingen in het reguliere onderwijs. Daarnaast besteed-

den we deze keer ook wat meer aandacht aan digitale en mediawijsheid.

 

In dit rapport zetten we de belangrijkste cijfers en inzichten op een rijtje. Voor meer cijfer- en beeldmate-

riaal kun je terecht op www.apestaartjaren.be of @apestaartjaren op Instagram. Vragen? Bedenkingen?  

Laat het ons weten via info@apestaartjaren.be. Een antwoord krijg je vast en zeker.

 

Veel leesplezier!

3





INHOUD

Voorwoord ............................................................................................................................... 3

Methodologie .......................................................................................................................... 6

Wat ze hebben en gebruiken ................................................................................................ 8

Wat ze doen ............................................................................................................................. 13

Hoeveel ze schermen gebruiken .......................................................................................... 19

Wat ze kennen en kunnen ..................................................................................................... 21

Wat ze mogen en leren .......................................................................................................... 26

Hoe gaan ze om met … .......................................................................................................... 31

… nieuws en informatie? .................................................................................................. 31

… privacy? .......................................................................................................................... 37

… haatspraak? .................................................................................................................... 39

… online pesten? ............................................................................................................... 42

… ongepaste inhoud? ....................................................................................................... 46

… sexting? .......................................................................................................................... 47

Wat wij onthouden ................................................................................................................. 52

Aanbevelingen ......................................................................................................................... 55

What do we learn from Apestaartjaren 2022? .................................................................... 59

Colofon .................................................................................................................................... 60

Meer info .................................................................................................................................. 63

5



METHODOLOGIE
Net zoals bij de vorige edities, namen we een online bevraging af in klasverband (of als huiswerk: zie ‘Impact 
van corona’). Deze keer polsten we naar mediagebruik en -bezit, digitale en mediawijsheid, mediaopvoeding, 

nieuws en informatie, privacy, haatspraak, cyberpesten en sexting. De onderzoeksgroep imec-mict van Univer-

siteit Gent verwerkte vervolgens de resultaten. Daarnaast voerden verschillende onderzoekspartners van UGent, 

KUL, UCLL en Link in de Kabel interviews en focusgroepen uit bij 170 kinderen en jongeren.

In totaal vulden 5588 kinderen en jongeren uit het lager en secundair onderwijs (zowel regulier als buitenge-

woon) de online vragenlijst in. Allemaal vulden ze de vragen over mediabezit en -gebruik in, zij het in een meer 

visuele en verkorte versie voor de allerkleinsten. De overige vragen werden gesteld naargelang cognitieve capa-

citeiten, leeftijd en onderwijstype. Niet elk thema kwam dus bij elke groep respondenten aan bod.

Rekening houdend met de officiële cijfers van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs is deze steekproef repre-

sentatief voor de Vlaamse jongeren op vlak van geslacht, graad en opleidingstype*. De antwoorden werden op 

deze 3 parameters gewogen om de representativiteit te optimaliseren. Daarnaast werden onvolledige en foutie-

ve antwoorden uit de dataset geweerd, alsook de antwoorden van kinderen en jongeren die geen toestemming 

kregen van hun ouders wanneer ze jonger waren dan 16 jaar. Zo telt de uiteindelijke steekproef 3329 kinderen 
en jongeren, waarvan 2003 kinderen uit het lager onderwijs en 1326 jongeren uit het secundair onderwijs. De 

steekproef is ongeveer gelijk verdeeld naar geslacht.

Los van de wegingscriteria zorgden we bij de selectie van de scholen voor een evenwichtige verdeling tussen 

scholen die landelijk en stedelijk gelegen waren – al werd dit door corona-annulaties voor een stuk tenietge-

daan. Toch zien we dat de resultaten op variabelen voor socio-economische status (in dit geval: nationaliteit, 

gepercipieerd inkomen, thuistaal) grotendeels overeenkomen met de officiële cijfers, met uitzondering van de 

jongeren in de derde graad op vlak van thuistaal en nationaliteit*. Wanneer er wel verschillen zijn, vermelden we 

die apart (zie kaderstukjes over ‘kwetsbare groepen’).

* Voor de derde graad secundair werd er geen weging toegepast op opleidingstype, omdat heel veel jongeren uit TSO en BSO de vragen-
lijst onvolledig invulden. Wellicht omdat ze de vragenlijst – wegens corona – niet klassikaal doornamen. Voor het buitengewoon onderwijs 
werd er enkel een weging toegepast op geslacht, omdat informatie over graad en opleidingstype bij deze groep niet op dezelfde manier 
bevraagd kan worden als in het reguliere onderwijs.
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Naast de 3329 kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs, kregen we ook van 370 kinderen en jongeren 
in het buitengewoon onderwijs heel wat waardevolle antwoorden. Deze resultaten splitsen we niet op in lager 

en secundair onderwijs, omdat heel wat jongeren de vragenlijst voor kinderen kregen. Hier vulden wel meer 

jongens (64%) dan meisjes (37%) de vragenlijst in. Deze kinderen en jongeren hebben ook iets vaker geld tekort 

(34%). Op vlak van thuistaal en nationaliteit zien we een gelijkaardige verdeling als bij leerlingen in het reguliere 

onderwijs.

** Bij kinderen wil 21% hier geen informatie over kwijt (8% van de jongeren). Dit geeft aan dat deze vraag mogelijk ook veel sociaal wenselijke 
antwoorden bevat: niemand zegt graag dat ze geldproblemen hebben.

BELG GEEN BELG

Kinderen 87% 13%

Jongeren 94% 6%

Tabel 1: Nationaliteit kinderen en jongeren 

JA NEE

Kinderen 22% 57%

Jongeren 20% 72%

Tabel 2: gepercipieerd inkomenstekort** kinderen en jongeren

NEDERLANDS ANDERE TAAL

Kinderen 76% 24%

Jongeren 88% 12%

Tabel 3: Thuistaal kinderen en jongeren 

Belangrijk: door een hevige coronapiek in het najaar van 2021 en de bijkomende maatregelen voor het 

onderwijs, annuleerden heel wat scholen hun deelname aan het onderzoek. In sommige gevallen werd 

de vragenlijst als huistaak gegeven. Dat laatste zorgde ervoor dat velen de vragenlijst niet volledig of 

niet waarheidsgetrouw invulden. Om die reden hebben we deze editie een pak minder respondenten 

tussen 12 en 18 jaar – al hebben we er nog steeds genoeg om interessante en significante inzichten 

mee te delen.

IMPACT VAN CORONA
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WAT ZE HEBBEN EN GEBRUIKEN
Op welke toestellen zijn kinderen en jongeren vandaag helemaal verzot? Had corona daarbij iets in de pap te 

brokken? Of liggen de cijfers mooi in lijn met pre-pandemietijden? Een overzicht! 

LIEFDE VOOR DE LAPTOP
Wat meteen opvalt: kinderen gebruiken hun laptop vaker dan in 2020. Dat kan natuurlijk veel te maken hebben 

met digitaal thuisonderwijs. Ook bij jongeren duikt dat corona-effect duidelijk op: het aantal jongeren dat wel 

eens op z’n laptop zit, stijgt van 75% in 2020 naar 90% in 2022.

Toch staat de tv bij kinderen nog altijd op nummer 1, net als bij de vorige editie: 76% van de kinderen 

kijkt daarnaar. Pas daarna volgen de laptop (64%), tablet (63%) en smartphone (49%). De spelconsole 

moet ietwat inboeten aan populariteit (47% tegenover 57%). Bij kinderen uit de eerste graad is de tablet 

nog een stuk populairder dan de laptop. Niet geheel verrassend zien we bij jongeren een ander verhaal: met 96% 

is de smartphone daar de grote winnaar. Zilver gaat naar de laptop (90%), brons is voor de tv (81%).

“ALS IK NIET GOED WEET 
WAT DOEN, KIJK IK MEE 

MET PAPA NAAR TV.”
 (AXELLE, 12)

“WIJ HEBBEN TWEE 
TABLETS, EENTJE VOOR 

MIJN BROERTJE EN 
EENTJE VOOR MIJ.”

 (FLORIS, 8)

Kinderen

Jongeren

TV (76%) Laptop (64%) Tablet (63%)

Smartphone (96%) Laptop (90%) TV (81%)

Tabel 4: Top 3 toestellen kinderen en jongeren 

DE STRIJD TUSSEN TABLET EN SMARTPHONE
Dat de tablet bij kinderen nog iets meer ingeburgerd is dan de smartphone, is niet onlogisch: velen mogen 

of kunnen die laatste nog niet zelfstandig gebruiken. Wel zien we dat de allerkleinsten nog veel in de 

weer zijn met de smartphone van hun ouders (53% van de kinderen uit de eerste graad), al dan niet 

onder het toeziend oog van mama of papa. Dit blijkt ook uit de MediaNest Cijfers 2021: ouders ge-

bruiken hun smartphone heel vaak als ‘zoethoudertje’. Soms is het de ideale opvang en de kinderen 

amuseren zich ermee: win-win dus. Maar op de (gemiddelde) leeftijd van 6 jaar en 3 maanden komt 

daar verandering in: kinderen krijgen dan een eigen tablet, waardoor de interesse in de smartphone 

van hun ouders daalt. 
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Toch verdwijnt die smartphone niet lang naar de achtergrond: zodra kinderen (gemiddeld) 8 jaar en 4 maanden 

oud zijn, duikt hij weer op. Op deze leeftijd krijgen heel wat kinderen een eigen smartphone, iets jonger dan 

in 2020 (gemiddelde leeftijd: 9 jaar). 82% van de kinderen uit de tweede en derde graad geeft dan ook aan dat 

ze die eigen smartphone al hebben, tegenover 23% in de eerste graad. Bij de jongeren zien we dat zo goed als 

iedereen (99,7%) een smartphone in z’n broekzak heeft zitten. Hoewel 77% ook een eigen tablet heeft, grijpt 

slechts 44% daar nog naar. Een vergeten relikwie uit hun kindertijd?

Kinderen krijgen dus op steeds jongere leeftijd een eigen smartphone, en dat zie je ook aan de verschil-

lende antwoorden van kinderen en jongeren: die laatsten kregen iets later hun smartphone (10 jaar en 

8 maanden) dan de kinderen van vandaag. Het zesde leerjaar is ook duidelijk een kantelpunt: kinderen 

beginnen de mogelijkheden van hun smartphone dan massaal te benutten.

EERSTE SMARTPHONE OP STEEDS JONGERE LEEFTIJD!
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Figuur 1: Gebruik van toestellen door kinderen en jongeren
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“IK HEB NIET ALLES, MAAR WEL GENOEG”
De overgrote meerderheid van de kinderen en jongeren heeft het gevoel dat ze thuis genoeg toestellen heb-

ben. Bij kinderen is daar nog iets meer twijfel over dan bij jongeren (14% tegenover 4%). Grote kans dat ze 

snakken naar hun eigen smartphone, maar daar nog even op moeten wachten. De meesten zijn ook 

best tevreden over hun internetverbinding: 69% van de kinderen en 73% van de jongeren hebben thuis 

(meestal) goed internet. Dat betekent natuurlijk wel dat nog altijd 1 op de 3 kinderen en iets meer dan 

een kwart van de jongeren daar anders over denkt.

Opmerkelijk, heel weinig kinderen en jongeren hebben thuis géén internet. Betekent dit dat ze door 

corona toegang kregen tot het internet via de school of de overheid? Of vinden ze het moeilijk om te 

zeggen dat ze geen internetverbinding hebben? Eén ding staat vast: een leven zonder internet is voor 

hen bijna niet meer voor te stellen. Internet is broodnodig voor afstandsonderwijs, online huistaken, vrijetijdsac-

tiviteiten en nog veel meer! 

VRIJETIJDSVERTIER
Kinderen en jongeren gebruiken hun toestellen duidelijk veel meer op vrije dagen 

dan op schooldagen. Opnieuw vormt de laptop hier een uitzondering, maar 

dan specifiek voor jongeren: 74% gebruikt die ook op schooldagen inten-

sief, waarschijnlijk om schooltaken uit te voeren.

Een behoorlijk aantal kinderen (9% of minder, afhankelijk van het toestel) 

en jongeren (18% of minder, afhankelijk van het toestel) kijkt op school-

dagen meer dan 4 uur naar een scherm. Voor alle toestellen stijgt 

die tijd op vrije dagen, en dat zowel voor kinderen (25% 

of minder) als jongeren (45% of minder). Vooral bij 

het smartphonegebruik van jongeren is die stijging 

frappant: op vrije dagen gebruikt 96% z’n smartphone 

meer dan een uur, 45% zelfs meer dan 4 uur.

“IK HEB EEN GSM, 
NINTENDO, PLAYSTATION 
3 EN 4 EN 5, DRIE IPADS, 

EEN APPLE WATCH. IK 
HEB NIET ALLES, MAAR 

VEEL, GENOEG.”
 (ILIAS, 11 JAAR)
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Tabel 5: Frequentie gebruik computer, tablet, smartphone op schooldagen

Tabel 6: Frequentie gebruik computer, tablet, smartphone op vrije dagen

COMPUTER/LAPTOP 
KINDEREN 

COMPUTER/LAPTOP 
JONGEREN 

SMARTPHONE 
KINDEREN 

SMARTPHONE 
JONGEREN 

Meestal NIET 19% 4% 21% 3%

Niet elke dag 28% 13% 17% 2%

Elke dag minder dan 1 uur 16% 9% 16% 11%

Elke dag minder dan 4 uur 32% 61% 37% 66%

Elke dag meer dan 4 uur 5% 13% 9% 18%

COMPUTER/LAPTOP 
KINDEREN 

COMPUTER/LAPTOP 
JONGEREN 

SMARTPHONE 
KINDEREN 

SMARTPHONE 
JONGEREN 

Meestal NIET 11% 13% 8% 1%

Elke dag minder dan 1 uur 20% 13% 17% 3%

Elke dag minder dan 4 uur 51% 52% 50% 51%

Elke dag meer dan 4 uur 18% 22% 25% 45%
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‘Ieder kind een laptop’? Dat blijkt nog niet helemaal zo te zijn. De meer kwetsbare jongeren (niet-Belgen, 

andere thuistaal of vaak geld tekort) gebruiken de laptop het minst. Zo gaat 40% van de jongeren die 

(soms) geld tekortkomen nooit met een laptop aan de slag, tegenover 8% die nooit geld tekortkomen. 

Opgelet: in het lager onderwijs gaat dat niet op. Daar zien we net meer laptopgebruikers bij kinderen 

met financiële problemen dan bij kinderen die nooit geldproblemen hebben. 

Een ander verhaal zien we bij de smartphone, veruit het populairste toestel bij alle kwetsbare groepen. 

Vaak vormt dit toestel voor deze gezinnen nog de eerste poort tot het internet. Kinderen en jongeren 

in financiële moeilijkheden hebben zelfs méér kans dan anderen om een eigen smartphone te hebben. 

Mogelijk omdat een smartphone betaalbaarder is dan een laptop, omdat het hun enige status geeft of 

omdat het gewoon praktisch is (zeker bij gescheiden gezinnen). Betekent dit dan ook dat kwetsbare 

kinderen en jongeren sneller dan anderen een eigen smartphone krijgen? Dat valt niet met zekerheid te 

zeggen, maar het geeft wel stof tot nadenken!

Opvallend: niemand geeft aan dat ze thuis helemaal geen toestellen gebruiken. Iedereen heeft wel een 

toestel waarop ze iets kunnen doen. Over hun internetverbinding zijn ze minder enthousiast: vooral bij 

kinderen en jongeren in geldnood kan die nog beter.

Bij leerlingen in het BuO zijn de smartphone en de laptop even populair als bij leerlingen in het reguliere 

onderwijs. De tablet is dan weer iets minder geliefd en de spelconsole juist meer (cfr. MediaNest Cijfers 

2021). Mogelijk helpt die laatste hen om hun eigen veilige wereld te creëren, hun 

vrije tijd in te vullen omdat ze moeilijker naar buiten kunnen of omdat ze niet kunnen 

meedoen met reguliere vrijetijdsactiviteiten.

Scholieren uit het BuO gebruiken hun toestellen veel intensiever dan andere leer-

lingen: maar liefst 21% en 40% gebruikt z’n computer of laptop meer dan 4 uur op 

respectievelijk een schooldag en een vrije dag. Ook hun smartphonegebruik ligt met 

20% op een schooldag en 45% op een vrije dag een pak hoger. Misschien vormt de 

smartphone hun toegangspoort tot de wereld of is het een handig hulpmiddel om hun beperkingen te 

compenseren? Daarnaast kan de smartphone hun toegang geven tot leuke apps en net als bij de rest 

van kinderen en jongeren blijft het natuurlijk ook een statussymbool.

HOE ZIT DAT BIJ KWETSBARE GROEPEN?

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN HET BUO? 

“OP MIJN GSM KIJK IK YOUTUBE EN 
SPEEL IK SOMS SPELLETJES WANNEER 
IK STRESS HEB ZOALS CLASH OF 
CLANS ROCKSTARS. SOMMIGE SPEL-
LETJES SPEEL IK GEWOON VOOR FUN, 
ANDERE SPELLETJES SPEEL IK ALS IK 
STRESS HEB” (YOESSEF, 11)
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WAT ZE DOEN
Met media kun je veel. Gigantisch veel. Wat doen kinderen en jongeren daar vandaag zoal mee? En welke 

apps gebruiken ze het liefst?

KIJKEN, LUISTEREN, GAMEN, CHATTEN
Filmpjes kijken en muziek luisteren zijn populaire bezigheden, zowel bij kinderen als jongeren. Gamen 

(70%) blijft wel favoriet bij kinderen, terwijl jongeren hun tijd liefst van al aan sociale media 

(82%) en praten of chatten (84%) spenderen. Samen met videobellen heeft dat laatste ook bij 

kinderen een flinke boost gekregen. Corona, represent!

“IK KIJK HEEL GRAAG NAAR 
VOETBALFILMPJES, DAT 

ZIJN FILMPJES VAN ANDERE 
MENSEN DIE VOETBAL 

SPELEN” (LENA, 11 JAAR)
KINDEREN JONGEREN

Films, series of TV programma's bekijken 66% 73%

Muziek luisteren 61% 81%

Gamen 70% 59%

Huiswerk maken 55% 62%

Informatie opzoeken 46%* 72%

De weg opzoeken 10%* 36%

Sociale media gebruiken 29%* 82%

Nieuws bekijken 24% 24%

Video's, foto's, stories ... maken 37% 64%

Praten of chatten met vrienden, broer of zus 49% 84%

Praten of chatten met (groot)ouders 28%* 51%

Spraakberichten sturen 20%* 42%

SMS of WhatsApp berichten sturen 30%* 70%

Videobellen 45%* 64%

E-mails sturen 18% 37%

Online shoppen 12%* 43%

Ik doe dat allemaal niet 1% 0%

* Niet bevraagd bij kinderen eerste graad lager 

Tabel 7: Media-activiteiten van kinderen en jongeren
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HOE OUDER, HOE SOCIALER
Jongeren doen zowat alle activiteiten vaker en intensiever dan kinderen, met uitzondering van gamen. Mogelijk 

zijn ze meer bezig met sociale media (want chatten doen ze graag, weet je nog) of zijn ze gewoon minder thuis, 

waardoor gamen niet evident is. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer belang ze in ieder geval hech-

ten aan sociaal contact met vrienden of familie. We zien meer videobelletjes, meer spraakberichten, 

meer e-mails en veel meer sociale media.

Het ‘activiteitenmenu’ van oudere kinderen is algemeen een stuk uitgebreider en gevarieerder: ze ge-

bruiken digitale media ook méér dan hun jongere leeftijdsgenoten om muziek te beluisteren, informa-

tie op te zoeken, de weg te vinden, online te shoppen enzovoort. Wat dat laatste betreft: 43% van de jongeren 

koopt wel eens iets online, maar ook 12% van de kinderen heeft daar al kaas van gegeten!

Vanaf de tweede graad in het lager onderwijs gebruiken kinderen vaak al dezelfde apps als jongeren. 

Het verschil tussen een kind uit het zesde leerjaar en een jongere uit het vierde middelbaar is op dit vlak 

dan ook kleiner dan dat tussen pakweg kinderen uit het derde en zesde leerjaar. De ‘digitale puberteit’ 

treedt dus al vroeg op, nog vóór kinderen naar het middelbaar gaan!

DE DIGITALE PUBERTEIT

Figuur 2: Frequentie gebruik van websites en apps door kinderen en jongeren, per leeftijd
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“IK CHAT OOK WELEENS 
MET MIJN FAMILIE, MAAR 

EERDER VIA SMS DAN 
VIA WHATSAPP.”

 (JULIE, 16 JAAR)
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KINDEREN JONGEREN

YouTube 86% 96%

Netflix 68% 74%

TikTok 56% 86%

Spotify 52%* 75%

WhatsApp 45% 91%

Ketnet 41% 8%

Snapchat 40% 91%

Disney+ 38% 23%

Pinterest 37%* 57%

Instagram 28% 83%

Twitch 27%* 25%

YouTube Kids 22% 1%

Facebook 15% 41%

Twitter 15%* 22%

Discord 15% 29%

FB Messenger 10% 49%

Radio websites en radio apps 8%* 6%

Streamz 7%* 11%

iTunes 7%* 4%

Reddit 6%* 11%

Andere 45% 34%

*Niet bevraagd bij kinderen eerste graad lager 

Tabel 8: Gebruik apps of websites door kinderen en jongeren
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YOUTUBE? YES, PLEASE!
Gaan we na welke apps onze respondenten graag gebruiken, dan zien we dat kinderen (86%) en jongeren 

(96%) nog altijd volop vallen voor de charmes van YouTube. Ook Netflix blijft aan populariteit winnen bij alle leef-

tijdsgroepen (68% van de kinderen en 74% van de jongeren) om film(pje)s te bekijken. De trend om betalende 

accounts te gebruiken (waarschijnlijk samen met ouders of andere familieleden) zet zich duidelijk voort. Kijken 

we naar apps om muziek te beluisteren, dan zien we dat de meerderheid liefst via YouTube luistert. Toch prijkt 

Spotify op een mooie tweede plaats (52% van de kinderen en 75% van de jongeren). 

Bij kinderen zien we dat ook Ketnet (41%) en YouTube Kids (22%) het behoorlijk goed doen. En hoewel Disney+ 

(38%) relatief nieuw is in onze regio, heeft ook dat platform al wel wat zieltjes voor zich gewonnen. Minder po-

pulair is Streamz (7%), wellicht omdat ouders hier ook nog niet massaal voor kiezen (cfr. Imec Digimeter 2021).

FLINKE STIJGERS: TIKTOK EN WHATSAPP
Jawel, er zijn ook wat verschuivingen te zien in onze top 10 tegenover de vorige editie: TikTok en WhatsApp 

zetten stevig koers naar de top. In 2020 merkten we al dat TikTok goed scoorde bij kinderen, maar nu zijn ook 

jongeren (86% tegenover 28% in 2020) er helemaal weg van. Nog maar heel weinig volwassenen hebben hun 

weg naar dit platform gevonden (cfr. 16% van de Vlamingen gebruikt TikTok, Imec Digimeter 2021), waardoor 

kinderen en jongeren er dus echt hun ding kunnen doen. Geen complete verrassing als je weet dat sociale me-

dia superbelangrijk zijn voor hen, zeker als ze er volop kunnen experimenteren uit het oog van volwassenen. We 

zien verder ook dat de populariteit van Snapchat (91%) en Pinterest (57%) toeneemt bij jongeren.

Met corona in het achterhoofd is het niet gek dat ook WhatsApp (45% van de kinderen en 91% van de jongeren) 

aan het boomen is. De chat-app maakt het kinderen en jongeren eenvoudig om snel en gratis berichtjes uit te 

wisselen met vrienden of familie. Zelfs wie nog niet goed kan lezen of schrijven, kan er al mee aan de slag: emo-

ji’s, foto’s en spraakberichten zijn met één klik verstuurd. Bovendien beschikken veel klassen en gezinnen over 

een eigen WhatsApp-kanaal, wat de drempel verlaagt. Bij jongeren is naast WhatsApp ook Facebook Messenger 

(49%) populair.

Grote verliezer Facebook moet heel wat schermtijd afstaan aan TikTok. Daardoor verdwijnt deze klas-

sieker uit de top 10 van kinderen (15%) en jongeren (41%). Sterker nog, 67% van de kinderen en 41% van 

de jongeren heeft nog nooit Facebook gebruikt. En wie dan wél een account heeft, maakt daar amper 

gebruik van. Kinderen en jongeren vinden heel dat Facebookgedoe eerder iets voor hun (groot)ouders 

en ze ergeren zich aan de reclame!

DE GROTE VERLIEZER
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DIT ZIJN HUN FAVORIETE GAMES
Hoewel er veel overlappingen zijn tussen de games die kinderen en jongeren spelen, zijn sommige spelletjes 

beduidend populairder bij jongeren. Denk aan GTA, Call of Duty, Fall Guys en Subway Surfers – wellicht omdat 

ze simpelweg minder geschikt zijn voor de jongsten. Roblox, Minecraft en Among Us doen het dan weer heel 

goed in alle leeftijdsgroepen. 40% van de jongeren geeft aan dat ze ook nog andere spelletjes spelen: Brawl 

Stars, Apex Legends, Toca Boca, Farming Simulator en Go-tcha.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Figuur 3: Populaire games bij kinderen en jongeren
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GAMEN: ASOCIAAL?
Dat gamen asociaal is, is tot op vandaag één groot misverstand. De meerderheid van de kinderen (53%) en 

jongeren (58%) speelt het vaakst samen met vrienden of mensen die ze kennen, virtueel of in dezelfde ruimte. 

De groep die meestal alleen speelt, is een stuk kleiner: 36% van de kinderen en 28% 

van de jongeren. Gamen met vreemden is voor velen nog een brug te ver: dat doet 

slechts 11% van de kinderen en 14% van de jongeren.

“IN DE WINTER SPELEN WE VAAK OP DE WII OMDAT 
JE DAN NIET KAN BUITENSPELEN. IK SPEEL DAN MET 

MIJN ZUSSEN OF MET OMA EN OPA.” (MAXIME, 12)

Net als bij kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs is YouTube (96%) een topper bij deze respon-

denten. Netflix (60%) en Ketnet (15%) zijn dan weer minder populair. Muziek luisteren doen ze vooral 

via Spotify (55%), maar (opvallend!) ook gewoon via radio-apps. Kijken we naar sociale media, dan zien 

we dat ook hier TikTok (78%) aan de top staat, gevolgd door WhatsApp (72%). Facebook Messenger 

(71%) staat op de derde plaats. Verrassend, maar niet als je weet dat ook Facebook (60%) na Instagram 

(70%) en Snapchat (67%) nog veel gebruikt wordt door leerlingen in het BuO. Anders dan bij leerlingen 

in het reguliere onderwijs, dus! In de top 5 van games zien we dan weer dezelfde spellen terugkomen: 

Roblox, Fortnite, Minecraft, Among Us en GTA.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?

18



HOEVEEL ZE SCHERMEN GEBRUIKEN
Geen enkele vorm van schermtijd kan tippen aan gamen (voor kinderen) en scrollen op sociale media (voor 

jongeren). Hoeveel tijd kruipt daar juist in? En wat vinden ze daar zelf van? Tijd om hun favoriete bezigheden 

eens van nabij te bekijken.

HOEVEEL GAMEN ZE?
Meer dan de helft van de kinderen die gamen gamet maximum 1 uur per schooldag. Toch geeft 33% aan dat ze 

langer gamen: tussen 1 en 3 uur. Voor jongeren stijgt dat percentage naar 43%. In het weekend zien we dat er 

nog meer gegamed wordt: 88% van de kinderen speelt meer dan 1 uur op vrije dagen, 37% van de jongeren speelt 

langer dan 3 uur. Opvallend: slecht 5% van de kinderen en jongeren die gamen gamet nooit op een vrije dag.

EN WAT MET SOCIALE MEDIA?
55% van de kinderen die sociale media gebruiken gebruikt meer dan 1 uur sociale media op een schooldag, 

waarvan 11% meer dan 4 uur. Het hoeft niet te verrassen dat de cijfers bij jongeren hoger liggen: hier brengt 82% 

meer dan 1 uur per schooldag op hun socials door, en 30% zelfs meer dan 3 uur. Logisch, als je smartphone 

in je broekzak zit en je alles kunt met sociale media. Bij kinderen zien we dan weer gelijkaardige cijfers in het 

weekend. Ook hier zien we erg weinig niet-gebruikers: 4% van de kinderen en nog geen 1% van de jongeren is 

op vrije dagen niet met sociale media in de weer.

Tabel 9: Frequentie gebruik van games en sociale media kinderen en jongeren op een schooldag

GAMES 
KINDEREN

GAMES 
JONGEREN

SOCIALE MEDIA 
KINDEREN

SOCIALE MEDIA 
JONGEREN

Meestal NIET 21% 19% 10% 2%

Niet elke dag 19% 20% 17% 3%

Minder dan 1u per dag 16% 13% 18% 13%

1-2 uren per dag 21% 28% 22% 29%

2-3 uren per dag 12% 12% 14% 24%

3-4 uren per dag 4% 4% 8% 14%

Meer dan 4u per dag 7% 4% 11% 15%
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WANNEER VINDEN ZE VEEL SCHERMTIJD TÉ VEEL SCHERMTIJD?
We horen het vaak: 'Jongeren kunnen niet meer zonder hun smartphone.' Of: 'De jeugd van tegenwoordig doet 

niets anders meer.' Maar hoe ervaren jongeren dat zelf? Hebben ze hun sociale media en gamegebruik in de 

hand? Of vinden ze zelf dat hun digitale leven wat uit balans is? 

Laten we beginnen met het goede nieuws: 93% van de jongeren geeft aan dat ze games links kunnen laten 

liggen wanneer het moet. De meesten van hen lijken die balans dus wel degelijk onder controle te hebben. 

Toch lijkt het niet altijd even goed te gaan. Zo geeft 32% aan dat ze gamen om niet aan vervelende dingen te 

moeten denken en 16% kan aan niets anders denken dan games. 12% heeft zelfs al het gevoel gehad verslaafd 

te zijn aan games. 

Ook bij sociale media geeft 91% van de jongeren aan dit te kunnen laten als het moet. Sociale media vormen wel 

vaker dan games een struikelblok: 34% mist wel eens slaap door sociale media en 23% vindt zichzelf verslaafd. 

Verder voelt 12% zich rot als ze geen sociale media kunnen gebruiken.

Hoewel deze leerlingen minder sociale media gebruiken (dit ligt in lijn met de resultaten uit de MediaNest 

Cijfers 2021), besteden zij die wél sociale media gebruiken er veel tijd aan. 65% zit meer dan 1 uur per 

weekdag op sociale media, 15% zelfs meer dan 4 uur. Op een vrije dag neemt dit nog toe: 90% spen-

deert dan meer dan 1 uur per dag aan sociale media en 40% meer dan 4 uur.

Ook gamen kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs intensiever dan kinderen in het regu-

liere onderwijs (cfr. MediaNest Cijfers 2021). Bijna 20% speelt meer dan 4 uur per dag games en meer 

dan de helft gamet meer dan 3 uur op vrije dagen.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?

Tabel 10: Frequentie gebruik van games en sociale media kinderen en jongeren op een vrije dag

GAMES 
KINDEREN

GAMES 
JONGEREN

SOCIALE MEDIA 
KINDEREN

SOCIALE MEDIA 
JONGEREN

Meestal NIET 5% 4% 5% 1%

Minder dan 1u per dag 14% 15% 13% 4%

1-2 uren per dag 28% 23% 21% 13%

2-3 uren per dag 17% 21% 19% 24%

3-4 uren per dag 12% 14% 12% 19%

Meer dan 4u per dag 24% 23% 30% 39%
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WAT ZE KENNEN EN KUNNEN
Leuk hoor, al die media. Tenminste, als je er je plan mee kunt trekken. Hoe zit dat bij kinderen en jongeren? Wat 

kennen en kunnen ze, en trekken ze wel eens aan onze mouw als ze hulp nodig hebben?

ZELFZEKER, DAT ZIJN ZE ZEKER
Goed nieuws: kinderen en jongeren kunnen al best veel met digitale media. Althans, dat zou je toch denken 

als je ‘t hun zelf vraagt*. Zo beweren beide leeftijdsgroepen heel goed te zijn in vaardigheden die te maken 

hebben met online communicatie en interactie: de netiquette kent voor hen weinig geheimen. Verder vinden 

ze makkelijk de informatie die ze nodig hebben en gaan ze er kritisch mee om. Ook op vlak van technische en 

operationele vaardigheden scoren ze goed. Ze weten bijvoorbeeld op welke manier je de toegang tot je toe-

stellen kunt beveiligen en hoe je je instellingen aanpast. Alles wat te maken heeft met de creatie en productie 

van media-inhoud ligt net iets ingewikkelder. Foto’s en video’s bewerken, dat lukt prima. Maar auteursrechten 

toepassen? Da’s een ander verhaal.

Het vertrouwen in de eigen digitale vaardigheden stijgt bij kinderen en jongeren duidelijk met de leeftijd. Natuur-

lijk hoort er ook enige nuance bij die zelfzekerheid: toegeven dat je iets niet kunt, is nooit eenvoudig. De kans 

op sociaal wenselijke antwoorden is dus groot. Daarnaast gaven sommigen aan dat ze bepaalde vragen en/of 

digitale termen niet begrepen. We zagen dan ook in de Imec Digimeter 2021 dat een kwart van de jongeren niet 

mee is met het digitale jargon: bepaalde termen zijn voor hen niet duidelijk (bv. ‘cloud’, ‘5G’). Misschien zegt dat 

ook wat over hun digitale en mediawijsheid?

MAAR… PROBLEMEN ZIJN ER OOK
Hoewel kinderen en jongeren op digitaal vlak stevig in hun schoenen staan, geeft 70% aan dat ze soms of 

vaak (praktische) problemen ervaren bij het gebruik van hun toestellen. Ook is het niet per se zo dat ze minder 

problemen ervaren naarmate ze ouder worden, ondanks hogere probleemoplossende ICT-vaardigheden bij 

jongeren (52%).

Die problemen kunnen op hun beurt voor andere uitdagingen zorgen: sommige kinderen (40%) en jongeren 

(45%) kunnen niet aan hun huiswerk beginnen, zijn niet meer mee met de les (30% en 36%) en kunnen zich niet 

goed voorbereiden op een examen (25% en 33%).

*De schaal om digitale vaardigheden te meten komt uit: Helsper, E.J., Schneider, L., van Deursen, A.J.A.M., van Laar, E. (2021). The youth Digital Skills 
Indicator: Report on the conceptualisation and development of the ySKILLS digital skills measure. KU Leuven, Leuven: ySKILLS. Te raadplegen via: 
https://yskills.eu.
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SEND HELP?
Naast zelfzeker zijn ze ook zelfstandig: 88% van de kinderen en 97% van de jongeren zoekt bij problemen zelf 

naar een oplossing. Hoe ouder, hoe meer ze dingen op eigen houtje proberen te fiksen en hoe minder ze 

daarvoor bij anderen aankloppen. Als ze toch op zoek gaan naar hulp, dan vraagt de meerderheid 

van de kinderen (50%) en jongeren (60%) even vaak aan anderen om het probleem in hun plaats op 

te lossen als om te tonen hoe het moet. Van kinderen in de eerste graad van het lager onderwijs 

weten we dat 83% met problemen naar de ouders stapt, 46% naar een leerkracht, 35% naar broers 

of zussen en 32% naar de grootouders. 43% zoekt dan weer zelf naar een oplossing. Bij oudere 

kinderen en jongeren hebben we dit per thema bevraagd (zie p. 31).

Interessant detail: hoewel jongeren zelf amper hulp nodig hebben, worden ze soms wel gevraagd om familie-

leden uit de nood te helpen.

“IK SNAP NOOIT WAT IK MOET 
DOEN ALS MIJN CONTROLLER 

PLAT IS, EN DAN MOET IK DAT 
SOMS GAAN VRAGEN AAN 
MIJN BROER” (FLORIS, 8 JAAR)

“SOMS KOMT MIJN OPA LANGS 
OMDAT HIJ IETS NIET SNAPT 
AAN ZIJN IPAD. IK VIND HET 

WEL LEUK DAT IK DAN WEET 
HOE HET WERKT EN HEM KAN 

HELPEN” (MAXIME, 12 JAAR)

TECHNISCHE EN OPERATIONELE VAARDIGHEDEN KINDEREN* JONGEREN

Ik weet hoe ik privacy-instellingen kan aanpassen 42% 74%

Ik weet hoe ik locatie-instellingen op de smartphone of tablet kan uitschakelen 51% 79%

Ik weet hoe ik toegang tot mijn smartphone, tablet of computer kan afschermen 
(bv. met een pincode, een schermpatroon, een vingerafdruk, gezichtsherkenning)

72% 89%

Ik weet hoe ik foto's, documenten en contacten of andere bestanden 
in de cloud kan opslaan

43% 59%

Ik weet hoe ik privé browsen kan gebruiken (bv. incognito modus) 25% 47%

Ik weet hoe ik ongewenste pop-upberichten of advertenties kan blokkeren 41% 59%

Ik weet hoe ik een programmeertaal kan gebruiken (bv. XML, Python) 25% 21%
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INFORMATIE-, NAVIGATIE- EN VERWERKINGSVAARDIGHEDEN KINDEREN* JONGEREN

Ik weet hoe ik de beste zoekwoorden voor online zoekopdrachten kies 55% 61%

Ik weet hoe ik een website die ik eerder heb bezocht (terug)vind 76% 84%

Ik weet hoe ik informatie op een website vind, ongeacht hoe deze is ontworpen 50% 60%

Ik weet hoe ik geavanceerde zoekfuncties in zoekmachines gebruik 34% 51%

Ik weet hoe ik controleer of de informatie die ik online vind waar is 44% 53%

Ik weet hoe ik erachter kom of een website te vertrouwen is 44% 53%

CREATIE- EN PRODUCTIEVAARDIGHEDEN KINDEREN* JONGEREN

Ik weet hoe ik iets kan maken dat verschillende digitale media combineert 
(foto, muziek, video, gif)

53% 67%

Ik weet hoe ik bestaande digitale afbeeldingen, muziek en video kan bewerken 59% 76%

Ik weet hoe ik ervoor kan zorgen dat veel mensen zien wat ik online zet 45% 63%

Ik weet hoe ik datgene wat ik online plaats kan aanpassen, 
afhankelijk van hoe anderen erop reageren

43% 61%

Ik weet hoe ik online reclame (bv. in een video of post op sociale media) herken 53% 71%

Ik weet hoe ik verwijs naar en gebruik maak van inhoud met auteursrecht 22% 35%

*Niet bevraagd bij kinderen eerste en tweede graad lager
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COMMUNICATIE- EN INTERACTIEVAARDIGHEDEN KINDEREN* JONGEREN

Afhankelijk van de situatie weet ik welke medium / tool ik kan gebruiken om met 
iemand te communiceren (bellen, WhatsApp, e-mail ...)

64% 83%

Ik weet wanneer ik mezelf moet dempen of een video moet uitschakelen tijdens 
online interacties

62% 81%

Ik weet hoe ik berichten van anderen kan blokkeren 59% 84%

Ik weet welke afbeeldingen en informatie over mij geschikt zijn 
om te delen op het internet

59% 81%

Ik weet wanneer ik geen foto's of video's van anderen online moet plaatsen 73% 87%

Ik weet wanneer het gepast of ongepast is om emoticons te gebruiken
(bv. smileys, emoji's), gesproken tekst (bv. LOL, OMG) en hoofdletters

76% 86%

Ik weet hoe ik negatieve inhoud die betrekking heeft op mij 
of een groep waartoe ik behoor kan melden

42% 66%

Ik weet hoe ik kan herkennen wanneer iemand online wordt gepest 53% 66%

*Niet bevraagd bij kinderen eerste en tweede graad lager

Tabel 11: Digitale vaardigheden van kinderen en jongeren
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Kinderen en jongeren die het thuis financieel moeilijk hebben, ervaren meer problemen die te maken 

hebben met digitale vaardigheden. Zo heeft 77% van de kinderen uit deze groep en 80% van de jonge-

ren al eens computerproblemen, tegenover 70% van alle kinderen en jongeren die nooit geld tekort-

komen. Ook heeft respectievelijk 40% en 47% daardoor soms moeite om de les te volgen (vs. 23% en 

31%). 44% en 57% kan niet beginnen met huiswerk door een computerprobleem (vs. 34% en 40%) en 

voor 35% en 40% wordt studeren voor een toets of examen moeilijker (vs. 20% en 30%). Wat betreft de 

inschatting van hun eigen digitale vaardigheden zijn er dan weer weinig verschillen.

De zelfinschatting van digitale vaardigheden bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs ligt in lijn met 

die van leerlingen in het reguliere onderwijs. Toch zijn er enkele opmerkelijke verschillen. Zo hebben 

deze leerlingen het naar eigen zeggen opvallend moeilijker met het herkennen van online reclame op 

sociale media. Ook vinden ze het lastig om de juiste zoekwoorden te kiezen bij het gebruik van een 

zoekmachine en om informatie te vinden op een website. Verder vinden ze het moeilijk om emoticons, 

gesproken tekst en hoofdletters op gepaste wijze toe te passen op het internet. Positief: 56% van deze 

leerlingen geeft wel aan dat ze kunnen nagaan of een website te vertrouwen is.

Ook het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs dat wel eens problemen ervaart (65%), loopt 

gelijk met leerlingen in het reguliere onderwijs. Dit leidt in dezelfde mate ook tot problemen op school. 

Wel zijn er binnen deze groep iets meer leerlingen (15%) die nooit zelf naar een oplossing zoeken. 

HOE ZIT DAT BIJ KWETSBARE GROEPEN?

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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WAT ZE MOGEN EN LEREN
Mediaopvoeding is een verhaal dat zich zowel thuis, in de vrijetijdscontext als op school afspeelt. Dat betekent: 

een hele hoop bijleren… maar ook afspraken maken en respecteren. Aan welke regels moeten kinderen en  

jongeren zich houden? En wat leren ze allemaal in de les?

FOCUS OP SCHERMTIJD
De voornaamste regels thuis? Die gaan duidelijk over één ding: schermtijd! Zowel bij kinderen als jongeren zijn 

er afspraken over wanneer en hoelang ze naar een scherm mogen kijken. Bij kinderen focussen 

ouders daarnaast ook op de inhoud: wat mogen ze wel en niet te zien krijgen, en welke apps en 

games zijn oké? Ook online aankopen worden (liever) binnen de perken gehouden. Bij jongeren ligt 

de nadruk vooral op dat laatste. Daarnaast proberen veel ouders controle te krijgen over wat hun 

kinderen online delen over zichzelf en hun gezin. Interessant: het percentage kinderen en jongeren 

dat geen regels kent (11% en 21%) is gedaald in vergelijking met vorige edities. Heeft corona meer 

afspraken afgedwongen? Toch is er nog steeds een verschil tussen wat ouders zeggen in de MediaNest Cijfers 

(2021) en wat kinderen en jongeren rapporteren: ouders beweren dat er meer regels zijn op vlak van schermtijd 

en inhoud dan wat de kinderen zeggen.

Hoe jonger kinderen zijn, aan hoe meer regels ze zich ook moeten houden. En hoe meer regels er 

zijn, hoe minder mediatoestellen ze gebruiken. Inzetten op mediaopvoeding zorgt in deze zin voor 

een meer gebalanceerd gebruik. Weliswaar is het belangrijk dat de regels niet eenzijdig worden op-

gelegd, maar dat ze regels in overleg met elkaar bepaald worden – zeker naarmate kinderen ouder 

worden. We hebben het in dat geval liever over afspraken.

“IK MAG WEL TIKTOKS OF 
FOTO’S MAKEN, MAAR IK MAG 
HET HUIS NIET HELEMAAL IN 

BEELD BRENGEN VAN MIJN 
OUDERS.” (CÉLESTE, 14 JAAR)

“IK HEB OP MIJN GSM EEN 
KINDERACCOUNT. WANNEER 
IK IETS WIL DOWNLOADEN, 
KRIJGT PAPA EEN BERICHT 

EN DAN MOET HIJ DAT 
GOEDKEUREN.” (OSCAR, 9 JAAR)
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KINDEREN JONGEREN

Hoelang ik de smartphone, tablet of computer mag gebruiken 
(bv. aantal uur per dag)

56% 27%

Wanneer ik de smartphone, tablet of computer mag gebruiken 
(bv. niet in de ochtend, niet tijdens het eten)

52% 52%

Waar ik mijn de smartphone, tablet of computer mag gebruiken 
(bv. niet in mijn slaapkamer)

28% 20%

Wat ik allemaal bekijk online 37% 16%

Wat ik allemaal over mezelf of anderen deel online 27% 23%

Welke mensen ik volg of met wie ik bevriend ben online 26%* 18%

Met wie ik chat of praat online 33% 20%

Welke apps ik download 38%* 21%

Welke games ik speel 31%* 11%

Welke aankopen ik mag doen online 36% 52%

Thuis zijn er GEEN regels of afspraken over de smartphone, tablet of computer 11% 21%

*Niet bevraagd bij kinderen eerste en tweede graad lager

Tabel 12: Regels en afspraken over het gebruik van digitale media bij kinderen en jongeren
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WIE DRAAGT DE BROEK?
Volgens 72% van de kinderen en 66% van de jongeren zijn het thuis vooral de ouders die de regels bepalen. In 

respectievelijk 19% en 27% van de gevallen hebben ze daar zelf ook wat over te zeggen. Een kleine 7% en 5% 

mag dan weer op eigen houtje beslissen wat de regels zijn.

Belangrijk: regels en afspraken zijn maar één onderdeel van mediaopvoeding. Ook regelmatig pra-

ten over media en samen media beleven, vallen daaronder. Volgens 64% van de kinderen en 66% 

van de jongeren hebben ze thuis wel eens gesprekken over media. 58% en 54% zegt dat hun ouders 

ook af en toe meekijken wanneer ze digitale media gebruiken en bij 54% en 47% doen de ouders 

zelf gezellig mee.

REGELS, REGELS, OVERAL REGELS?
Gewoon de deur uit gaan om aan al die regels en afspraken te ontsnappen? Makkelijk is anders: 30% à 40% van 

de kinderen en jongeren geeft aan dat er ook bij vrienden, in hobby- en sportclubs en in de jeugdbeweging re-

gels gelden. Dat is vaak ook het geval op school, zowel tijdens de lessen als tijdens de pauzes. Jongeren geven 

vaker aan dan kinderen dat er regels zijn op school: zo zijn er bij 67% van de jongeren regels in de klas, waar dit 

bij kinderen 37% is. Dat is niet abnormaal: jongeren nemen hun toestellen vaker mee naar school, waardoor er 

ook meer regels nodig zijn. 

Over het algemeen zijn kinderen (80%) en jongeren (77%) tevreden over de afspraken waar ze zich 

thuis aan moeten houden. Misschien omdat ze daar zelf ook inbreng in hebben? Jongeren vinden 

het moeilijker om te horen wat ze wel en niet mogen doen, vooral op school: 34% vindt de regels 

daar te streng (tegenover 15% van de kinderen), mogelijk omdat ze daar juist minder over te zeggen 

hebben. Een smartphonebeleid met inspraak van de leerlingen kan daar verandering in brengen! In 

de vrije tijd zien we een ander verhaal: 21% van de kinderen vindt dat het er daar zelfs wat strenger 

aan toe mag gaan (tegenover 2% van de jongeren). Mogelijk delen kinderen die mening omdat de regels daar 

vaak niet zo duidelijk zijn en regelmatig veranderen, afhankelijk van de begeleiders.

“IK HEB HET VAKER MET MIJN 
VRIENDINNEN OVER MEDIA 

DAN MET MIJN OUDERS. 
DAAR KAN IK ALLES TEGEN 

ZEGGEN.” (EMMA, 14 JAAR)

“OP HET INTERNAAT ZIJN 
ER STRENGE REGELS. SOMS 

WIL JE EENS IETS TONEN OP 
JE GSM TIJDENS HET ETEN, 

MAAR ZELFS DAT MAG NIET.” 
(EVERT, 16 JAAR)
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DIT LEREN ZE (NIET) OP SCHOOL
Heel wat lagere schoolkinderen hebben op 

school nog nooit les gekregen over games, 

online privacy, sexting, cyberpesten, nep-

nieuws, reclame en het vinden van een ba-

lans in schermtijd. Bij de jongeren valt dat iets 

beter mee, al zien we ook daar dat velen op 

school geen informatie krijgen over games, 

sexting, reclame en de zoektocht naar een 

digitale balans. Over sociale media, online 

privacy, cyberpesten en (nep)nieuws wordt er 

volgens jongeren dan weer wel gepraat in de 

klas.

Twee opmerkelijke bevindingen hier. Wan-

neer ze wél les krijgen over deze thema’s, krij-

gen ze in meer dan de helft van de gevallen 

een duidelijk antwoord op hun vragen. Enkel 

thema’s waar kinderen en jongeren zelf heel 

goed in zijn, zoals sociale media, vormen 

daarop een uitzondering. Daarnaast ontdek-

ken we ook dat de bevraagden méér digitale 

vaardigheden hebben naarmate hun school 

méér aandacht besteedt aan mediawijze the-

ma’s. Een goede reden om hier volop op in 

te zetten!

KINDEREN JONGEREN

Sociale media 48% 18%

Games 54% 57%

Online privacy 51% 28%

Sexting 79% 51%

Cyberpesten 61% 29%

Nieuws en nepnieuws 44% 29%

Reclame en influencers 58% 44%

Balans in schermtijd 63% 54%

Tabel 13: Aantal kinderen en jongeren dat ‘nooit’ antwoordt op de 

vraag ‘Hoe vaak besteedt jouw school aandacht aan lessen rond …?’
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Er zijn opvallend meer kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs (33%) die thuis helemaal 

geen regels hebben over het gebruik van hun smartphone, tablet of computer dan in het reguliere onder-

wijs. Daarnaast maken ze in het algemeen minder afspraken met hun ouders. Slechts 34% heeft afspraken 

over wanneer ze hun toestellen mogen gebruiken, 13% over wat ze delen en 24% over online aankopen. 

Ook opmerkelijk: er zijn weinig leerlingen in het buitengewoon onderwijs die afspraken hebben over de 

games die ze spelen, hoewel velen meer dan 4 uur per dag gamen.

26% heeft thuis inspraak in de regels. In 54% van de gevallen hebben vooral de ouders het voor het zeg-

gen, een percentage dat een stuk lager ligt dan in het reguliere onderwijs. 13% mag dan weer zelf beslissen 

over z’n schermgebruik, tegenover 6% van de kinderen en 5% van de jongeren in het reguliere onderwijs. 

Iets minder dan de helft praat nooit met ouders over wat ze precies doen op hun toestellen. Ook dat cijfer 

verschilt sterk tegenover reguliere leerlingen, die daar thuis vaker over in gesprek gaan.

Net zoals in het reguliere onderwijs zien we dat mediawijze thema’s nog niet vaak aan bod komen in het 

buitengewoon onderwijs. De resultaten zijn hier vergelijkbaar met die van de lagereschoolkinderen. Bijna 

70% kreeg nog nooit les over sexting. De helft van de leerlingen die er wel les over kregen, zijn wel tevre-

den over de lesinhoud: volgens hen beantwoorden de lessen de vragen die ze erover hebben. Thema’s 

die het meest aan bod komen, zijn sociale media, games, online privacy en (nep)nieuws. Maar ook hier 

zien we dat bijna 60% aangeeft dat lessen over sociale media hun vragen niet beantwoorden. Een bevra-

ging over wat speelt bij scholieren over sociale media kan hier soelaas bieden.

Schermgebruik zou in het buitengewoon onderwijs meer aandacht moeten krijgen: bijna 60% krijgt nooit 

les over het vinden van een digitale balans, terwijl hun schermgebruik hoger ligt dan bij leerlingen in het 

reguliere onderwijs.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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HOE GAAN ZE OM MET …
… NIEUWS EN INFORMATIE?
Hoe vaak kijken kinderen en jongeren naar het nieuws? Via welke weg bereikt het hen? En liggen ze eigenlijk 

wakker van fake news? Veel vragen, evenveel antwoorden.

KINDEREN? KARREWIET!
Nieuws: het is en blijft een droog onderwerp. Ongeveer een kwart van de kinderen (25%) en jongeren (28%) is 

er niet mee bezig. Bij zij die het nieuws wél volgen, doet 31% van de kinderen en 10% van de jongeren dat (bijna) 

dagelijks. De jongere generatie is dus vaker met nieuws in de weer dan de oudere. Misschien omdat kinderen 

regelmatig meekijken met hun ouders …

… of misschien door het immer toegankelijke Karrewiet! Maar liefst 3 op de 4 kinderen gebruikt dit platform om 

thuis of op school nieuws te bekijken. Dat is een stijging van 12 procentpunten sinds de editie van 2020. De 

populariteit van Karrewiet lijkt wel ten koste te gaan van andere nieuwskanalen, zoals nieuws via sociale media 

(-7%) en ‘andere kanalen’ (-9%). Toch blijft de top 3 voor kinderen hetzelfde: na Karrewiet volgt ander tv-nieuws 

(42%) en radio (38%). Een pak minder populair bij kinderen: documentaires (8%) en nieuwspodcasts (4%).

JONGEREN: NIEUWS ALL OVER THE PLACE
Anders dan bij kinderen, steekt geen enkel nieuwskanaal er voor jongeren met kop en schouders bovenuit. Ze 

volgen het nieuws vooral via nieuwsuitzendingen (58%, met uitzondering van Karrewiet), sociale media (52%) 

en de radio (42%). Daarnaast valt op dat 12% af en toe ook naar documentaires kijkt en dat sociale media als 

nieuwskanaal minder populair zijn dan in 2020.

Hoewel jongeren minder vaak op zoek gaan naar nieuws dan kinderen, zien ze het nut er wel van in. 

Slechts 16% vindt het helemaal geen meerwaarde om het nieuws te volgen. 46% volgt het nieuws om-

dat ze denken dat ze er wat aan hebben en 45% omdat het simpelweg belangrijk is. Amper 10% denkt 

dat het van hen verwacht wordt. Dat is positief: jongeren zijn intrinsiek gemotiveerd om het nieuws te 

volgen (cfr. Nieuwsbarometer 2022)! De effecten van intrinsieke motivatie zijn sterker dan die van ex-

trinsieke motivatie, omdat er geen druk van buitenaf opgelegd wordt. 

INTRINSIEKE VS EXTRINSIEKE MOTIVATIE
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KINDEREN JONGEREN

Ik keek naar Karrewiet op Ketnet 74% 18%

Ik keek naar het nieuws op andere televisiezenders (bijvoorbeeld Het Journaal, 
VTM Nieuws, nieuws op een regionale zender)

42% 58%

Ik luisterde naar het nieuws op de radio (bv. Radio 1, MNM, Qmusic) 38% 42%

Ik zocht nieuws op met een zoekmachine zoals Google 13% 16%

Ik bekeek het nieuws dat gedeeld wordt op sociale media 
(bv. Facebook, Instagram)

11% 52%

Ik keek op websites met nieuws (bv. HLN.be, vrtnws.be) 10% 19%

Ik gebruikte een app met nieuws (bv. app HLN) 10% 21%

Ik gebruikte een app met nieuws (bv. app HLN) 10% 10%

Ik las de papieren krant (bv. De Standaard, Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad) 8% 8%

Ik bekeek een documentaire (bv. op Netflix, VRT.nu) 8% 12%

Ik luisterde naar een podcast over nieuws 4% 3%

Ik las het nieuws in tijdschriften (bv. Humo, Knack) 3% 4%

Tabel 14: Hoe volgen kinderen en jongeren het nieuws?

HOE ZIT HET MET ONLINE NIEUWS?
Online is er heel wat nieuws te vinden. Toch komt de helft van de kinderen via deze weg niet in aanraking met 

nieuws. Ook bij de jongeren zien we dat 27% geen nieuws tegenkomt op het internet, wat gezien 

hun veelvuldig gebruik van online media best veel is. Komen kinderen wel in aanraking met online 

nieuws, dan is het vooral omdat ze zelf een nieuwswebsite of -app bezochten (18%). Hoe ouder ze 

zijn, hoe vaker ze nieuws raadplegen via nieuwswebsites en sociale media. Jongeren komen online 

nieuws vooral via sociale media (53%) tegen. 

Dat laatste is niet noodzakelijk slecht: onderzoek toont aan dat sociale media leiden tot een diver-

ser nieuwsdieet. Ook geven 3 op de 5 jongeren aan dat ze zo nieuws ontdekken waarvan ze anders niet op de 

hoogte waren geweest. Daarnaast erkent 56% dat sociale media helpen om nieuws te vinden dat aansluit bij 

hun interesses. Niet onbelangrijk: 2 op de 5 jongeren vinden dat ze via deze weg voldoende geïnformeerd zijn.

“IK VOLG ENKEL DE INSTA-
GRAMPAGINA @NWS.NWS.

NWS VAN VRT NWS. DAT IS 
ECHT VOOR JONGEREN, DA’S 
LEUK OM NAAR TE KIJKEN.” 

(STIEN, 12 JAAR)
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NIEUWS OP SOCIALE MEDIA: SCANNEN EN TAPPEN, AMPER INTERACTIE
81% van de jongeren komt al eens nieuws tegen op sociale media, zij het in verschillende vormen. Al betekent 

dat nog niet dat ze het ook grondig doornemen: ongeveer een derde leest enkel de titel, 24% bekijkt het artikel 

of het filmpje gedeeltelijk en slechts 14% neemt alles in zich op. Ook zegt amper 8% dat ze stories bekijken die 

te maken hebben met de actualiteit. Daarnaast ligt het engagement van jongeren met nieuws op sociale media 

bijzonder laag (terwijl dit kanaal zich er wel toe leent!): slechts 15% liket weleens nieuws en 13% leest af en toe 

de reacties.

HOE KRITISCH ZIJN ZE?
Kinderen en jongeren passen verschillende strategieën toe om de betrouwbaarheid van nieuws na te gaan. De 

top 3 strategieën die ze toepassen, zijn meteen ook de meest aangewezen tactieken. Zo gaan ze na wie het 

nieuws publiceerde (42% en 56%), beoordelen ze de schrijfstijl van een artikel (39% en 40%) en doen 

ze soms nog wat extra opzoekwerk online (36% en 30%). De cijfers tonen tegelijk dat er duidelijk 

toch nog veel kinderen en jongeren deze strategieën niet toepassen. Al is er ook een lichtpuntje: 

slechts 21% van de kinderen oordeelt op basis van persoonlijke logica. Dat betekent dat steeds min-

der kinderen de betrouwbaarheid van nieuws simpelweg op hun buikgevoel inschatten. Een hele verbetering 

tegenover vroeger (28% in 2020)!

“NIET ALLES WAT OP HET 
INTERNET STAAT, MOET JE 

GELOVEN.” (JONAS, 18 JAAR)
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KINDEREN JONGEREN

Wie het artikel publiceerde (bv. VRT nieuwssite beschouw ik als een betrouwbare 
bron waardoor ik niet twijfel aan de juistheid van het verhaal)

42% 56%

Wanneer het artikel verscheen (bv. is het verhaal wel van vandaag) 28% 32%

Hoe het artikel is geschreven (bv. schrijfstijl, taalfouten) 39% 40%

Of de bronnen zijn vermeld (de journalist geeft duidelijk aan welke bronnen hij 
heeft gebruikt waardoor de lezer inzicht krijgt in de werkwijze van de journalist)

23% 33%

Wat de kwaliteit van bronnen in het artikel is (bv. in een artikel over gezondheid is 
Frank Vandenbroucke geciteerd, dus ik twijfel niet aan de juistheid van het verhaal)

19% 27%

Bij andere personen 25% 22%

Wat ik zelf denk, via persoonlijke logica of achtergrondkennis van het verhaal 21% 28%

Wat de volledigheid van het verhaal is (bv. de details van het verhaal, context etc.) 15% 23%

Wat Google of een andere zoekmachine over het verhaal zeggen 36% 30%

Tabel 15: Hoe schatten kinderen en jongeren de betrouwbaarheid van nieuws in?

ZIJN ZE ‘NIEUWSWIJS’?
Jongeren vinden van zichzelf dat ze best wel bij de pinken zijn als het over nieuws gaat. Zo zegt de helft te 

snappen hoe nieuws gemaakt wordt en denkt 46% dat ze de kwaliteit van nieuws goed kunnen beoordelen. 

Toch vindt 36% het niet vanzelfsprekend om te weten of een nieuwsbericht echt is en is 20% vaak verward over 

de kwaliteit van nieuws. 

Algemeen: de nieuwswijsheid bij jongeren lijkt vrij goed te zitten, al moeten we ook hier benadrukken dat het 

gaat om een zelfinschatting: sociaal wenselijke antwoorden zijn reëel.
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“ALS IK IETS NIET GELOOF, 
ZOEK IK DAT OP.” (INE 8 JAAR)

NEPNIEUWS = NIKS NIEUWS
Nepnieuws, doet dat een belletje rinkelen? Bij 7 op de 10 kinderen en bijna alle jongeren (93%) in ieder geval wel 

(cfr. Nieuwsbarometer 2022). 67% van de kinderen en 71% van de jongeren weet ook dat fake news 

en sociale media hand in hand gaan. Maar testen we hun kennis over nepnieuws, dan zijn er toch 

nog veel dingen die ze niet goed beseffen. Zo weet minder dan de helft dat nepnieuws gemaakt 

wordt om ons om de tuin te leiden, dat veel fake news verspreid wordt door bots en dat het doel soms is om 

onze politieke voorkeur te beïnvloeden.

PRATEN OVER NEPNIEUWS
Het is duidelijk dat kinderen en jongeren nog niet alles over nepnieuws weten. Logisch dus dat ze met veel vra-

gen zitten, maar bij wie kunnen ze daarmee terecht? De helft zegt dat ze in dat geval hun ouders aanspreken, 

39% van de kinderen en 47% van de jongeren kan dat ook met goede vrienden of klasgenoten bespreken. Een 

derde praat er ook met broers of zussen over.

Bij leerkrachten zullen ze minder snel aankloppen: amper 1 op de 5 kinderen en 1 op de 3 jongeren stelt op 

school vragen over fake news. Dat is best weinig, aangezien nepnieuws een thema is dat regelmatig aan bod 

komt in de les. Uit de interviews blijkt dat kinderen en jongeren hier ook over praten met volwassenen die er 

wat van kennen, zoals journalisten of influencers. Opvallend is dat een kwart (en dan vooral jongens!) het nooit 

met iemand over nepnieuws heeft. Omdat ze er geen behoefte aan hebben? Of omdat ze een aanspreekpunt 

missen?

FAKE NEWS: ZORGWEKKEND?
Nepnieuws is iets waar vooral anderen mee te maken krijgen, denken onze jongeren. Zo gaat 64% ervan uit 

dat het nieuws dat zij volgen te vertrouwen is, wat in lijn met andere onderzoeken een stuk hoger ligt dan hun 

vertrouwen in nieuws over het algemeen (39%). Of ze zich zorgen maken om nepnieuws? Half-en-half. We zien 

een dubbele houding bij jongeren: enerzijds vinden ze het erg (60%) en erkennen ze dat mensen verkeerde 

beslissingen maken door nepnieuws (63%). Anderzijds is maar 1 op de 5 bezorgd om de impact van nepnieuws 

op zichzelf en gaat slechts 14% op zoek naar informatie over het onderwerp. Deze dubbele houding zagen we 

ook bij ander onderzoek (cfr. Nieuwsbarometer 2022).

2 op de 5 jongeren piekert ook niet over wie er nu precies nepnieuws verspreidt. Anderen dan weer wel: de 

meesten maken zich zorgen dat de eigen overheid (34%) dit doet, gewone mensen (29%) of buitenlandse over-

heden (26%). 1 op de 5 denkt ook aan journalisten. Kijken we ten slotte naar de platformen waarop nepnieuws 

verspreid wordt, dan zijn jongeren vooral argwanend tegenover sociale media: ze denken dat in de eerste plaats 

TikTok (44%), Instagram (38%) en Facebook (34%) eraan moeten geloven. Daarnaast vermoedt 1 op de 3 dat fake 

news ook via nieuwswebsites of -apps een podium krijgt.
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Leerlingen in het buitengewoon onderwijs volgen het nieuws iets minder dan leerlingen in het reguliere 

onderwijs: 35% is daar niet mee bezig. Anderzijds merken we dat zij die het nieuws wél volgen, dat re-

gelmatig doen. Online kunnen we die lijn doortrekken: 39% komt niet in aanraking met nieuws op het 

internet. Is dat wel het geval, dan gebeurt dat vooral via sociale media of een nieuwswebsite.

Nepnieuws is voor deze leerlingen nog iets vaker een ver-van-hun-bedshow dan voor leerlingen in het 

reguliere onderwijs: 33% had hier nog niet van gehoord. Ze scoren ook iets minder goed op kennisvragen 

over fake news. Hebben ze hier vragen over, dan spreken ze eerder hun begeleiders aan dan hun ouders 

(49%) of goede vrienden (30%). Tot slot zijn ze ook op het vlak van nieuwswijsheid minder vaardig. Ze pas-

sen bijvoorbeeld veel minder strategieën toe om de kwaliteit van het nieuws te beoordelen dan kinderen 

en jongeren in het reguliere onderwijs.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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… PRIVACY?

Weten hoe je je online privacy beschermt, is een belangrijk onderdeel van mediawijsheid. Begrijpen jongeren 

goed hoe ze dat best aanpakken? Of hebben ze op dit vlak al onaangename dingen meegemaakt?

PRIVACY-PERIKELEN 
Je privacy beschermen blijkt voor jongeren makkelijker gezegd dan gedaan: 34% heeft online al een schending 

van zijn of haar privacy meegemaakt, in die zin dat persoonlijke informatie zonder toestemming 

gebruikt of verspreid werd. Dat is best veel, al kun je dit natuurlijk nooit volledig in de hand hebben.

Over het algemeen maken meisjes vaker een schending van hun privacy mee dan jongens en zijn 

ze daar ook iets meer bezorgd om. Wellicht omdat ze in het verleden regelmatiger in een vervelen-

de situatie zijn beland.

Dit thema werd enkel bevraagd bij jongeren in het reguliere onderwijs.

“TOEN IK JONGER WAS, 
CONTROLEERDE MIJN VADER 
WELEENS MIJN GSM. NU IK 
OUDER BEN, VERTROUWEN 

MIJN OUDERS MIJ MEER.” 
(AÏCHA, 16 JAAR)

“IK ZET MIJN ACCOUNTS NIET 
OP PRIVÉ. ALS JE DAAR NIKS 

VERKEERDS OF BLOOTS OP 
ZET, DAN VIND IK DAT DAT 

GEEN KWAAD KAN.” 
(EMMA, 14 JAAR)

VAARDIG GENOEG?
Wijst die 34% erop dat heel wat jongeren niet de juiste strategieën toepassen om hun gegevens te beschermen? 

Aan hun vaardigheden lijkt het in ieder geval niet te liggen: jongeren vinden van zichzelf dat ze be-

hoorlijk goed zijn in het beschermen van hun privacy. Het enige wat ze nog niet goed onder de knie 

hebben, is ervoor zorgen dat hun profiel niet vindbaar is. Maar ook op vlak van tags beheren, con-

tactinformatie afschermen en anoniem surfen kunnen ze nog het een en ander bijleren. Hoe ouder 

jongeren zijn, hoe zelfzekerder ze zijn als we vragen naar hun privacy-skills. Opnieuw geldt dat het 

gaat om een zelfinschatting: de kans bestaat dat jongeren zichzelf vaardiger voordoen dan ze zijn.
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GEVEN ZE ER WEL OM?
Hoewel jongeren vinden dat ze prima in staat zijn om hun persoonlijke gegevens te beschermen, maakt bijna 

de helft zich toch zorgen om z’n privacy. Zo piekeren ze wel eens over het idee dat hun gegevens misbruikt 

kunnen worden (44%), dat anderen gênante informatie over hen kunnen vinden (43%), dat hun gegevens ge-

bruikt worden voor iets waar ze nooit aan gedacht hadden (40%) of dat er simpelweg informatie over hen op 

het internet staat (40%).

PRIVACY? MIJN PROBLEEM!
64% van de jongeren vindt dat je privacy vooral je eigen probleem is. Zo draag je zelf de meeste verantwoorde-

lijkheid om je gegevens te beschermen. Al verwacht 41% dat ook hun vrienden en familie twee keer nadenken 

voor ze informatie over hen delen. Opmerkelijk: slechts een derde vindt dat bedrijven, organisaties en de over-

heid enige verantwoordelijkheid dragen.

JONGEREN

Ik weet hoe ik mijn account moet deactiveren of verwijderen 75%

Ik weet hoe ik toegang tot informatie op mijn profiel kan beperken 75%

Ik weet hoe ik mijn profiel onvindbaar kan maken voor zoekmachines zoals Google 34%

Ik weet hoe ik foto’s van mezelf kan beheren wanneer anderen mij hierin taggen 61%

Ik weet hoe ik toegang tot mijn contactinformatie kan beperken 60%

Ik weet hoe ik anoniem kan surfen 54%

Ik weet hoe ik verschillende soorten cookies kan weigeren of accepteren 68%

Tabel 16: Privacyvaardigheden van jongeren
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… HAATSPRAAK?

Verrassend veel kinderen en jongeren werden het voorbije jaar het slachtoffer van haatspraak: online berichten 

die mensen kwetsen, uitsluiten of benadelen op basis van een specifiek kenmerk. Waarom kregen ze haatbood-

schappen over zich heen? En is dat iets wat vooral hen overkomt, of merken ze dat ook anderen daarmee te 

maken krijgen?

TE VEEL HAATSPRAAK
Meer dan 1 op de 3 kinderen en jongeren moest het voorbije jaar een haatboodschap verwerken. 

Voor 18% van de kinderen en 22% van de jongeren gebeurde dat zelfs herhaaldelijk. Bij jongeren 

zien we dat meisjes vaker haatspraakberichten ontvangen dan jongens. Deze cijfers zijn zorgwek-

kend hoog. Vooral de jongsten krijgen hiermee te maken: hoe ouder jongeren worden, hoe minder 

ze met haatspraak in aanraking komen.

WAAROM TOCH?
Waarom worden nu net zij het slachtoffer van haatspraak? 37% van de kinderen en 27% van de jongeren heeft 

er het raden naar. Volgens een derde van de kinderen richten de boodschappen zich vooral op hun leeftijd. 

Daarnaast ontvangen veel kinderen én jongeren haatberichten vanwege hun uiterlijk of persoonlijkheid. Erg 

pijnlijk, en dan vooral voor jongeren: in deze levensfase zijn ze sterk op zoek naar hun identiteit, waardoor ze 

extra gevoelig zijn voor dergelijke aanvallen.

Ook ras, etniciteit, nationaliteit en religie vormen een reden tot haatspraak. Relatief gezien 

gebeurt dit iets minder, maar dit cijfer is nog altijd te hoog. Vooral jongens worden hierop 

aangesproken. Meisjes krijgen dan weer opvallend vaker te maken met haatboodschappen 

over hun uiterlijk of persoonlijkheid. 

Uit de interviews blijkt nog dat kinderen en jongeren ook haatboodschappen ontvangen die te 

maken hebben met hun lichaamsbouw, naam, familie, ruzies met vrienden, dingen uit het verleden, huidskleur, 

haarkleur, humor, lichaamsgeur en gedrag.

Dit thema werd enkel bevraagd vanaf de 3de graad lager onderwijs.

“IEMAND HEEFT AL EENS IETS 
HEEL STOUTS GEZEGD TEGEN 
MIJ VIA DE CHAT.” (KIM, 11 JAAR)

“IK WERD DIK GENOEMD OP 
SOCIALE MEDIA. IK HEB DIE 

PERSONEN DAN GEBLOKKEERD.” 
(THOMAS, 16 JAAR)
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KINDEREN JONGEREN

Ras 8% 9%

Etniciteit 3% 5%

Gender 10% 12%

Nationaliteit 12% 14%

Geaardheid 7% 12%

Religie 5% 8%

Leeftijd 34% 27%

Beperking 6% 4%

Politieke mening 6% 7%

Uiterlijk 29% 43%

Persoonlijkheid 30% 39%

Andere 14% 13%

Weet niet 37% 27%

OOK BIJ ANDEREN
Meer dan de helft van de kinderen en jonge-

ren was al getuige van haatspraak tegenover 

anderen: slechts 1 op de 4 kinde-

ren en 1 op de 3 jongeren zag dit 

nog nooit gebeuren. Een derde 

van de kinderen en de helft van 

de jongeren ziet zelfs herhaalde-

lijk dat dit een ander overkomt. 

Opnieuw weten heel wat kinderen (36%) en 

jongeren (24%) niet waarom. 

“ALS IK GEMENE BERICHTEN ZIE 
OVER ANDEREN, REAGEER IK 

DAAR SOMS WEL OP. DAN STUUR 
IK DAAR SOMS OOK EEN GEMEEN 

BERICHT NAAR.” (FIEN, 14 JAAR)

“OP TIKTOK ZIE IK SOMS 
MENSEN DIE BIJVOORBEELD 

EEN ZIEKTE HEBBEN, EN DAN 
ZIJN ZE DAAR WEL HEEL HARD 

TEGEN IN DE COMMENTS. 
IK BEMOEI MIJ ER LIEVER NIET 

MEE.” (LENA, 12 JAAR)

ZELFDE REDENEN?
Volgens omstaanders richten de berichten over anderen zich in de eerste plaats op iemands uiterlijk (40% van 

de kinderen, 58% van de jongeren). Ook nationaliteit (26% en 40%), gender (21% en 41%), ras (17% 

en 37%), geaardheid (17% en 40%), leeftijd (28% en 32%) en beperkingen (21% en 30%) worden 

vaak als reden genoemd. Dit verschilt enigszins van de verklaringen die slachtoffers zelf geven. 

Komt dit omdat haatboodschappen die zich richten op andermans uiterlijk meer opvallen, of 

omdat ze er gevoeliger voor zijn? Ook hier zien jongens meer haatspraak om iemands ras en 

meisjes vooral om iemands uiterlijk.

Andere redenen volgens omstaanders zijn: gedrag, mening, huidskleur, ruzie met vrienden,  

lichaamsbouw, aantal volgers of likes, familie, ziekte, taal, iets niet goed kunnen, verliefdheid, zwanger zijn.

Tabel 17: Waarop is de haatspraak die kinderen en jongeren 

ontvangen gericht?
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De ervaringen van leerlingen in het buitengewoon onderwijs met haatspraak zijn vergelijkbaar met die van 

kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs. 35% werd het voorbije jaar al eens het slachtoffer van 

haatspraak: bij 20% gebeurde dat eenmalig, bij 15% herhaaldelijk. De boodschappen richtten zich vooral 

op hun persoonlijkheid (36%), uiterlijk (30%) en leeftijd (28%), maar ook op hun beperking (24%).

De helft was al getuige van haatboodschappen die bedoeld waren voor anderen: ook hier zijn het uiter-

lijk en de leeftijd van de slachtoffers vaak het onderwerp. In vergelijking met leerlingen in het reguliere 

onderwijs, merken ze minder haatboodschappen op over gender, etniciteit en nationaliteit. Wel zien ze 

bijna even vaak als leerlingen in het reguliere onderwijs dat anderen haatboodschappen krijgen over hun 

beperking. In beide types onderwijs lijken dergelijke haatberichten dus in dezelfde mate voor te komen.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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… ONLINE PESTEN?
Dit thema werd enkel bevraagd vanaf de 3de graad lager onderwijs.

Waar haatspraak zich vooral richt op één specifiek kenmerk (zoals iemands haarkleur of geloofsovertuiging), zijn 

pesterijen nog persoonlijker. Wordt iemand gepest, dan is er ook altijd sprake van gedrag dat zich herhaaldelijk 

voordoet, met de intentie om te kwetsen. Hebben kinderen en jongeren dit online al meegemaakt? En hoe dan?

DUNNE GRENS MET HAATSPRAAK
Het lijkt erop dat haatspraak en cyberpesten voor kinderen en jongeren dicht bij elkaar liggen. Zo geeft 32% van 

de kinderen en 24% van de jongeren aan dat ze het afgelopen jaar online gepest werden, wat 

in lijn ligt met de cijfers rond haatspraak. Bij 9% deed het pestgedrag zich regelmatig voor. 7% 

van de kinderen en 4% van de jongeren wil hier dan weer niks over kwijt. Er is wel een duidelijk 

verschil tussen meisjes en jongens: die eersten melden vaker dan jongens dat ze gepest worden.

HOE DAN?
In de helft van de gevallen kregen de slachtoffers scheldpartijen via tekstberichten of andere online berichten 

over zich heen. Een derde zegt dat de pestkop online gemene dingen over hem of haar zei tegen anderen. Bij 

een kwart werden er online roddels verspreid, werden de slachtoffers uitgesloten of genegeerd 

op sociale media, deed de pestkop zich als hen voor op sociale media of bedreigde de dader 

hen op het internet. Maar liefst 30% van de kinderen en 20% van de jongeren zegt hier liever niks 

over, mogelijk omdat het onderwerp gevoelig ligt.

Meisjes worden iets vaker uitgesloten of genegeerd online. Ook wordt er meer over hen gerod-

deld en spreken pestkoppen sneller kwaad over hen tegen anderen. Net als bij haatspraak zien 

we dat oudere jongeren minder gepest worden en ook minder vaak zélf pesten. Wel neemt het 

pesten ergere vormen aan, zoals bedreigingen.

“IK WERD VROEGER GEPEST 
OP DISCORD, ZE NOEMDEN MIJ 
EEN HOER EN LELIJK. DAAROM 

HEB IK AL MIJN SOCIALE MEDIA 
VERWIJDERD.” (ROBYN, 13 JAAR)

“DAT IS NIET FIJN ALS IEMAND 
IN DE CHAT ZEGT DAT JE NIET 

GOED BENT IN EEN SPEL OF IETS 
FOUT DOET. IK HEB DAT AL VAAK 

GEHAD.” (JEROOM, 9 JAAR)

“EEN VRIEND VAN MIJ IS 
TRANSGENDER. DIE WERD ONLINE 

‘EXPOSED’, ZOGEZEGD OM TE 
LACHEN, DOOR IEMAND DIE WE 

NIET PERSOONLIJK KENDEN. 
WE HEBBEN DIE FILMPJES DAN 

GEMELD.” (MARLIES, 16 JAAR)

Andere manieren waarop jongeren online gepest worden, zijn: uitgelachen worden omdat ze 

iets niet goed kunnen of iemand die een haatgroep opricht.
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KINDEREN JONGEREN

Iemand zei gemene dingen TEGEN mij of schold mij uit 
via tekstberichten of online berichten

50% 56%

Iemand zei gemene dingen OVER mij tegen anderen via tekstberichten
 of online berichten

30% 37%

Iemand bedreigde mij via tekstberichten of online berichten 9% 17%

Iemand hackte mijn account en stal persoonlijke informatie 
(bv. via email of accounts op sociale netwerken)

7% 7%

Iemand hackte mijn account en deed alsof hij/zij mij was 
(bv. via instant messaging of accounts op sociale netwerken)

8% 6%

Iemand maakte een nep-account en deed alsof hij/zij mij was 
(bv. op Facebook of TikTok)

12% 9%

Iemand zette persoonlijke informatie van mij online 7% 8%

Iemand plaatste beschamende filmpjes of foto’s van mij online 6% 10%

Iemand veranderde filmpjes of foto’s van mij die ik online geplaatst had 4% 7%

Ik werd uitgesloten of genegeerd door anderen op sociale mediachatrooms 13% 17%

Iemand verspreidde roddels over mij op internet 13% 20%

Zeg ik liever niet 29% 20%

Tabel 18: Hoe werden kinderen en jongeren online gepest?
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GROETJES, ANONIEMPJE
42% van de kinderen en 57% van de jongeren weet precies wie de pestkop is. 8% denkt dat te weten, maar is 

daar niet helemaal zeker van. Anonieme pestkoppen zijn er ook, maar in veel mindere mate: slechts 25% van de 

kinderen en 14% van de jongeren kent de identiteit van de pestkop niet. Jongens zijn wel vaker het slachtoffer 

van anonieme pesterijen dan meisjes.

WAAR KUNNEN ZE TERECHT?
De helft van de slachtoffers weet dus – of heeft op z’n minst een vermoeden – wie de pestkop is. Toch vertel-

len ze dat daarom nog niet aan iemand in hun omgeving: 16% van de kinderen en 13% van de jongeren kan bij 

niemand terecht als ze gepest worden. Vooral bij jongens blijkt dat het geval.

De helft van de kinderen en jongeren kan wel terecht bij hun ouders, vrienden of klasgenoten. Slechts 

een kwart spreekt een leerkracht, andere volwassene of grootouder aan. Leerkrachten scoren dus 

nog altijd niet geweldig goed als vertrouwenspersoon, hoewel ze het al iets beter doen dan in 

2020. Een stijgende lijn die zich hopelijk voortzet in toekomstige onderzoeken. Wat opvalt, is dat 

weinig jongeren (12%) steun zoeken bij hun lief. Kanttekening: deze vraag werd natuurlijk ook aan 

jongeren zonder lief gesteld. Ook kunnen jongeren iets vaker dan kinderen bij meerdere mensen 

terecht (64% tegenover 58%).

ZELF PESTEN, DOEN ZE DAT?
Net als bij haatspraak zien we dat ongeveer de helft van de kinderen en jongeren het voorbije jaar al eens ge-

tuige was van een (online) pestsituatie bij anderen. Meisjes zijn ook vaker getuige van pestgedrag dan jongens.

Maar hebben ze zich zelf ook al eens schuldig gemaakt aan online pestgedrag? Een klein aantal kinderen (12%) 

en jongeren (15%) geeft toe van wel. 10% en 6% wil het hier liever niet over hebben. De antwoorden op de vraag 

wat ze precies gedaan hebben, tonen enige schaamte: maar liefst 56% van de kinderen en 40% van de jongeren 

houdt dit liever voor zich. 23% en 36% deelt wel met ons dat ze iemand online hebben uitgescholden. Opnieuw 

zien we dat jongeren minder vaak pestgedrag vertonen naarmate ze ouder worden.
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Iets meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan in het reguliere onderwijs geven aan dat ze het 

voorbije jaar online gepest werden: dat was het geval voor 35%. Bij 8% gebeurde dat regelmatig, 10% zegt 

liever niet hoe vaak. Meer aandacht voor cyberpesten is dus aangewezen: 50% kreeg nog nooit les over 

dit thema!

De manier waarop kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs gepest worden, ligt in lijn met 

de resultaten van leerlingen in het reguliere onderwijs: vooral online scheldpartijen en geroddel duiken als 

antwoord op. Volgens iets meer dan 10% werd er een nepaccount gemaakt dat zogezegd van hen was. 

20% praat er liever niet over, wat ongeveer in lijn ligt met het reguliere onderwijs.

Net als bij andere kinderen en jongeren zijn de ouders voor ongeveer de helft van de leerlingen in het 

buitengewoon onderwijs een luisterend oor. Ongeveer de helft praat erover met goede vrienden en 

klasgenoten. Iets meer dan een derde spreekt een broer, zus, leerkracht of opvoeder aan. Net als bij nep-

nieuws zien we dat begeleiders een belangrijke vertrouwenspersoon zijn! Toch kan ook hier een kleine 

groep slachtoffers (13%) nergens terecht.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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… ONGEPASTE INHOUD?

Deze toch wel jonge doelgroep omvat een groot aantal kinderen en jongeren die al met risicovolle inhoud in 

aanraking kwamen. Zo zagen ze het voorbije jaar vooral inhoud verschijnen die verwant is aan pro-anorexia 

(28% van de kinderen, 47% van de jongeren), geweld (24% en 47%) en automutilatie (18% en 37%). Meisjes komen 

vaker in aanraking met websites die anorexia verheerlijken, verder zien we geen opmerkelijke genderverschillen.

KINDEREN JONGEREN

Over manieren om jezelf pijn te doen, bv. jezelf krassen 18% 37%

Over manieren om zelfmoord te plegen 14% 32%

Over manieren om heel dun en mager te zijn (bv. anorectisch 
of boulemisch, of “thinspiration”)

28% 47%

Over hoe het voelt om bepaalde drugs te nemen 10% 31%

Gore of gewelddadige beelden, bv. van mensen die elkaar of dieren pijn doen 24% 47%

Beelden van mensen die seksuele handelingen doen (bijvoorbeeld porno) 13% 31%

Tabel 19: Ongepaste inhoud waar kinderen en jongeren mee in aanraking komen op een jaar

Net als leerlingen in het reguliere onderwijs komen best veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

in aanraking met inhoud die voor hen choquerend kan zijn. Vooral gore en gewelddadige beelden 

(29%), beelden die hen aansporen om heel dun en mager te worden (22%) en beelden van seksuele 

handelingen (22%) passeren de revue. Maar ook inhoud rond manieren om zelfmoord te plegen (22%), 

jezelf pijn te doen (19%) en drugs te nemen (13%) zijn sommigen niet vreemd. Aangezien deze leerlin-

gen doorgaans gevoeliger zijn voor dit soort inhoud en daar makkelijker door te beïnvloeden zijn, is het 

belangrijk dat we dit goed in de gaten houden.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?

Dit thema werd enkel bevraagd vanaf de 3de graad lager onderwijs.

46



… SEXTING?

Sexting, ofwel het maken en versturen van seksueel getinte beelden van jezelf, is een normaal onderdeel van 

de seksuele ontwikkeling – zolang het uit vrije wil en met wederzijdse toestemming gebeurt. Hoe vaak doen 

kinderen en jongeren aan sexting? En hoe verantwoord gaan ze om met intieme beelden van anderen?

WEINIG SEXY SELFIES!
Relatief weinig kinderen (5%) en jongeren (7%) maakten de voorbije twee maanden seksueel getinte foto’s van 

zichzelf. 2% verkiest om daar geen uitspraken over te doen. Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar doen dit iets 

vaker dan jongeren. We zien dat deze percentages vrij constant blijven in vergelijking met vorige edities van dit 

onderzoek.

WEL OF NIET VERSTUREN?
Een sexy selfie maken is één ding, maar diezelfde foto ook naar iemand versturen gaat voor sommigen nog wat 

te ver: de helft van de kinderen en 26% van de jongeren die recent een foto maakten, hield die voor zichzelf. 

Sommige kinderen (14%) en jongeren (21%) verstuurden de foto één keer en een kwart deed dat meermaals. 1 

op de 4 kinderen en jongeren zegt liever niet hoe vaak ze de foto deelden. Hoe ouder jongeren zijn, hoe meer 

ze geneigd waren om de foto door te sturen. Willen of durven jongere jongeren dit niet, hoewel ze juist vaker 

seksueel getinte foto’s maken? Of zijn ze er gewoon mee aan het experimenteren voor zichzelf? Ook doen 

jongens dit sneller dan meisjes.

Zij die de foto wél verstuurden, deelden die meestal met hun lief (12% van de kinderen en 29% van de jongeren). 

1 op de 10 stuurde de foto naar iemand op wie ze verliefd waren, een vriend of een vriendin. Een kleine minder-

heid (8% van de kinderen en 1% van de jongeren) stuurde de foto naar hun vriendengroep. Maar liefst 42% van 

de kinderen en 36% van de jongeren wil hier niks over zeggen.

Dit thema werd enkel bevraagd vanaf de 3de graad lager onderwijs.
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HELEMAAL NAAKT GAAN?
Een ‘seksueel getinte foto’ kan veel betekenissen hebben. Om wat voor foto ging het precies bij onze kinderen 

en jongeren? 1 op de 4 kinderen en 1 op de 10 jongeren zegt dat ze volledig naakt waren afgebeeld. Een kwart 

had nog ondergoed of zwemkledij aan en een kwart zegt dat hun bovenlijf naakt was. Jongens gaan sneller in 

bloot bovenlijf of helemaal naakt op de foto, terwijl meisjes eerder kiezen voor ondergoed of zwemkledij.

Meer dan de helft van de kinderen en 1 op de 10 jongeren zegt liever niet of ze herkenbaar waren op de foto. 

De meerderheid van de kinderen en jongeren was niet te herkennen, maar 42% van de kinderen en 27% van de 

jongeren wél. Er is dus een groot verschil tussen beide leeftijdscategorieën! Ook staan jongens vaker herkenbaar 

op de foto. 

DRUK OM TE SEXTEN
Het is enigszins een geruststelling dat de meerderheid van de kinderen (55%) en jongeren (75%) die een sext 

verstuurden, daarvoor geen druk voelde. Toch is er bij 45% van de kinderen en 25% van de jongeren wel sprake 

van enige druk. Meisjes en kinderen voelen zich vaker onder druk gezet dan jongens. En hoe méér druk kinderen 

en jongeren voelen, hoe vaker ze achteraf spijt krijgen. Dat was het geval bij 43% van de kinderen en 35% van de 

jongeren. Opnieuw krijgen meisjes vaker spijt dan jongens.

Hoewel sexting normaal is binnen de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, is er maatschap-

pelijk nog weinig begrip voor. Dat is jammer, want het versturen van een seksueel getinte foto kan juist 

erg fijn en spannend zijn. Wel is het belangrijk dat kinderen en jongeren weten hoe ze veilig kunnen 

sexten. Het probleem met sexting ontstaat immers wanneer sexts zonder iemands toestemming met 

anderen gedeeld worden. Dat is nooit de schuld van degene die de foto verstuurd heeft, wel van dege-

ne die de foto verspreid heeft. Precies daarom moet sexting bespreekbaar zijn!

SEXTING: EEN TABOE?
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VAKER STUREN DAN ONTVANGEN
Slechts een kleine minderheid van de kinderen en jongeren heeft al eens een seksueel getinte foto van iemand 

anders ontvangen: bij 89% van de kinderen en 72% van de jongeren is dat nog nooit gebeurd.

Zij die wel al een foto ontvangen hebben, zijn iets vaker meisjes dan jongens. Al was dat niet per 

se omdat ze er zelf om vroegen: bij maar liefst 52% van de kinderen en 76% van de jongeren 

die al een foto ontvingen, gebeurde dat niet op hun vraag. Meestal ging het om mensen die ze 

eigenlijk niet zo goed kenden of die ze enkel via het internet kenden (27% van de kinderen, 43% 

van de jongeren). Volgens 32% van de kinderen en 49% van de jongeren was de persoon op de 

foto ouder dan hen, 24% en 18% zegt dat die dezelfde leeftijd had. De rest weet het niet meer of 

wil daar niks over zeggen.

ANDERMANS FOTO’S DELEN
Vragen we kinderen en jongeren of ze de ontvangen foto’s ook met anderen gedeeld hebben, dan antwoordt 

respectievelijk 33% en 62% dat ze daar niks mee gedaan hebben. Een kleine 14% en 3% toonde de foto aan hun 

ouders. Een beperkte minderheid (10% en 4%) geeft toe dat ze de foto toonden aan of doorstuur-

den naar anderen. 

Hier valt duidelijk op dat jongeren vaker niets doen, terwijl kinderen sneller naar hun ouders stap-

pen. Ook deelden minder jongeren dan kinderen de foto met iemand anders. Beseffen kinderen 

minder goed dat dit niet oké is, net zoals ze zich ook vaker zorgen maken dat hun eigen foto in de 

verkeerde handen valt? Aangezien het geen goed idee is om het maken van seksueel getinte foto’s te ontmoe-

digen (zie ‘Sexting: een taboe?’), moeten we dus vooral inzetten op preventie en mediawijsheid.

WEINIG HULPLIJNEN
Een kwart van de kinderen en jongeren kan bij niemand terecht als ze problemen krijgen met intieme foto’s die 

ze verstuurd of ontvangen hebben. Dit aantal is zorgwekkend hoog. De helft heeft wel het gevoel dat ze eventu-

ele problemen kunnen aankaarten bij hun ouders. De rest zoekt vooral steun bij goede vrienden of klasgenoten. 

Een kleiner aantal praat ook met broers of zussen of volwassenen die ze vertrouwen. Net als bij pestsituaties zijn 

leerkrachten niet het eerste aanspreekpunt.

“IK KREEG AL EENS EEN FOTO 
VAN EEN VRIEND. IK VROEG 

GEWOON ‘HOE IS HET’ EN DAN 
KREEG IK EEN NAAKTFOTO. DAT 

VOND IK NIET LEUK, IK WAS 
NOG HEEL JONG” (JASMINE, 18 JAAR)

“IK HEB AL SEXY FOTO’S VAN 
MIJN VRIENDIN GEKREGEN. DAT 

MOEST NIET PER SE, MAAR 
OKÉ. IK HEB DAAR NIKS MEE 

GEDAAN” (LINO, 14 JAAR)
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KINDEREN JONGEREN

Lief 5% 9%

Goede vrienden of klasgenoten 26% 36%

Broers of zussen 21% 20%

Ouders of voogd 56% 48%

Grootouder 16% 14%

Leerkracht of opvoeder 14% 14%

Volwassenen die ze vertrouwen 17% 17%

Het internet 1% 2%

Bij iemand anders 8% 4%

Bij niemand 23% 25%

Tabel 20: Aanspreekpunten voor kinderen en jongeren bij problemen met sexting
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Ongeveer evenveel leerlingen in het buitengewoon onderwijs (8%) als leerlingen in het reguliere on-

derwijs (5% van de kinderen en 7% van de jongeren) maakten de voorbije twee maanden een sexy foto 

van zichzelf. 5% doet daar liever geen uitspraken over. 28% hield de foto voor zichzelf, terwijl 18% de 

foto één keer verstuurde en 12% meermaals. Meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs dan an-

dere kinderen en jongeren (42% tegenover 36%) zegt liever niet hoe vaak ze de foto gedeeld hebben. 

Misschien ligt dat onderwerp gevoeliger? Vragen we naar wie ze de foto verstuurden, dan zien we ook 

dat die vaker bij liefjes belandde dan dat het geval was bij leerlingen in het reguliere onderwijs (40% 

tegenover 29%).

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs willen nog minder dan andere kinderen en jongeren ver-

tellen hoe ze op de foto stonden (74%). Ze gaan wel minder vaak helemaal naakt (slechts 5%). Meestal 

houden ze hun ondergoed of zwemkledij aan. Opvallend: niemand spreekt uit herkenbaar te zijn op de 

foto. 59% is niet te herkennen en 41% wil daar niks over zeggen.

Ongeveer de helft voelt geen druk om intieme foto’s van zichzelf te maken. Bij zij die wél druk voelen, 

is dat gevoel veel sterker aanwezig dan bij kinderen en jongeren in het reguliere onderwijs: 25% voelt de 

druk hard. Opvallend minder leerlingen die naar school gaan in het buitengewoon onderwijs hadden 

achteraf spijt van hun foto’s (27%).

Een kwart ontving al eens een seksueel getinte foto van anderen, 77% nog nooit. Ook bij deze leerlin-

gen gebeurde dat meestal ongevraagd (72%), waarbij het ging om mensen die ze niet goed kenden 

(25%), een vriend of vriendin (15%) of hun lief (11%). Dat laatste verschilt van leerlingen in het reguliere 

onderwijs: leerlingen uit het buitengewoon onderwijs krijgen vaker ongevraagd foto’s van mensen die 

ze wel kennen.

De personen die afgebeeld waren op de foto’s die ze doorgestuurd kregen, waren meestal ouder (40%) 

of hadden dezelfde leeftijd (16%). Iets minder leerlingen (10%) dan in het reguliere onderwijs stuurden al 

eens een foto door van iemand anders zonder dat die persoon ervan wist.

Leerlingen in het buitengewoon onderwijs kunnen wel vaker dan andere kinderen en jongeren bij iemand 

terecht als ze vragen of problemen hebben die te maken hebben met sexting: de eerste die ze aanspreken 

is dan hun lief, een leerkracht of een begeleider. Broers en zussen zijn voor hen iets minder toegankelijk.

HOE ZIT DAT BIJ LEERLINGEN IN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJS?
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WAT WIJ ONTHOUDEN
Eén ding is zeker: kinderen en jongeren kunnen niet meer zonder hun toestellen en het internet. Ze zijn er 

dagdagelijks uren mee bezig, tijdens hun vrije tijd nog meer dan op schooldagen. Vooral naar hun smartphone, 
tv en laptop grijpen ze graag: die laatste doet het zelfs een pak beter dan voor corona. Het afstandsonderwijs 

heeft dus duidelijk z’n sporen nagelaten. De smartphone krijgen ze ook op steeds jongere leeftijd: gemiddeld 

zijn kinderen vandaag 8 jaar en 4 maanden oud, wat toch weer bijna een jaartje jonger is dan in 2020. 

De meeste kinderen en jongeren klagen zeker niet over het aantal toestellen en het internet dat ze thuis heb-

ben. Wel zien we dat kinderen en jongeren die geld tekort hebben, vaker ontevreden zijn over de kwaliteit van 

hun internet. Ook hebben ze minder vaak een laptop en/of tablet. Voor hen zijn er dus minder keuzemogelijk-

heden en variatie aan toestellen, waardoor ze voor de meeste activiteiten leunen op hun smartphone.

Afhankelijk van hun leeftijd gebruiken kinderen en jongeren toestellen die afgestemd zijn op de activiteiten die 

ze doen. Omgekeerd geldt ook dat nieuwe toestellen nieuwe activiteiten introduceren. Op jonge leeftijd kijken 

ze voornamelijk filmpjes, luisteren ze muziek en spelen ze games: activiteiten die heel goed te doen zijn met 

een tablet of tv. Voor filmpjes en muziek is YouTube nog steeds het populairste platform, gevolgd door Netflix, 

Spotify en Disney+. Later zoeken ze ook informatie op en maken ze huiswerk, waardoor de laptop voor hen 

aan waarde wint. Rond de leeftijd van 10 à 12 jaar komen er heel wat nieuwe activiteiten bij, die voornamelijk te 

maken hebben met het leggen en onderhouden van sociale contacten. Het vijfde en zesde leerjaar vormen dan 

ook een kantelpunt, waarop kinderen in de ‘digitale puberteit’ belanden. Ze wachten niet tot het middelbaar om 

zich qua mediagebruik als jongeren te gedragen, zeker als het over sociale media gaat. 

Wil je kinderen en jongeren bereiken, dan doe je dat het vlotst via het kleinood in hun broekzak. Hun smartpho-

ne gebruiken ze geregeld om te communiceren via TikTok en WhatsApp: de grote winnaars onder de sociale 

media. Ook hier gaf corona een klein duwtje in de rug. Verder vind je hen ook op Snapchat en Instagram terug. 

Op Facebook oogst je minder succes: daar tref je enkel nog een handvol oudere jongeren aan. 

Positief: kinderen en jongeren hebben best wel veel vertrouwen in hun eigen kennen en kunnen op vlak van 

digitale media. Tegelijk zien we dat een groot deel onder hen dat vertrouwen nog niet heeft. Ondanks het 

vertrouwen bij velen ervaart een grote meerderheid nog vaak praktische problemen bij het gebruik van hun 

toestellen, wat hen ook op schoolvlak in moeilijkheden kan brengen. Ondanks het feit dat ze evenveel vertrou-

wen hebben in hun digitale vaardigheden, ondervinden kinderen en jongeren met een lage socio-economische 

status wel vaker problemen dan andere kinderen en jongeren. Er is dus nog best veel werk op vlak van digitale 

en mediawijsheid. 
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Als het over mediaopvoeding gaat, dan blijft schermtijd een hot topic binnen het gezin. Maar ook over de  

inhoud die kinderen en jongeren bekijken en online aankopen zijn er vaak afspraken. Opnieuw duikt mogelijk 

een corona-effect op: er zijn minder kinderen en jongeren die thuis helemaal géén regels kennen dan in 2020. 

In de meeste gevallen zijn het de ouders die over deze regels beslissen, al krijgen sommige kinderen en jonge-

ren enige inspraak. Goed om te weten: de meesten kunnen zich wel vinden in de regels die thuis gelden!

Hoewel er in het gezin regelmatig over media gepraat wordt, ziet dat er op school heel anders uit. Zo kreeg 

meer dan de helft van de kinderen nog nooit les over belangrijke mediawijze thema’s, zoals cyberpesten en 

sexting. Bij jongeren valt dat iets beter mee, al zijn er nog altijd veel onderwerpen die weinig aan bod komen in 

de klas (bv. sexting en het vinden van een digitale balans). Een spijtige zaak, want we zien dat kinderen en jongeren 

die méér (vertrouwen in eigen) digitale vaardigheden hebben als hun school daar aandacht aan besteedt.

Over het algemeen ligt de interesse in de actualiteit bij kinderen en jongeren vrij laag. Wanneer ze toch in 

aanraking komen met het nieuws gebeurt dat bij kinderen vooral via Karrewiet, bij jongeren via sociale media. 

Het goede nieuws is wel dat kinderen en jongeren het nieuws volgen vanuit een intrinsieke motivatie – uit zich-

zelf – en niet omdat ze een zekere druk van buitenaf voelen. Ook gaan steeds minder kinderen simpelweg af 

op hun buikgevoel om de betrouwbaarheid van nieuws in te schatten. De strategieën die 

kinderen en jongeren daarvoor toepassen, zijn meteen ook de belangrijkste: nagaan wie 

het nieuws publiceerde, de schrijfstijl van een artikel beoordelen en extra research doen. 

Jongeren vinden, net als bij andere digitale vaardigheden, dat ze daar al best goed in zijn. 

Ook heeft bijna iedereen al wel gehoord van fake news, al kunnen ze hun kennis daarover 

nog wat bijschaven: minder dan de helft begrijpt dat nepnieuws bedoeld is om ons te misleiden. 

Ook liggen ze er niet bepaald van wakker.

Haatspraak is geen randfenomeen: een derde van de jongeren werd daar het voorbije jaar het slachtoffer van en 

velen zagen dit ook al anderen overkomen op het internet. Ook in de lagere school hebben kinderen – gezien 

hun jonge leeftijd – best al wat ervaring met haatspraak. Vooral over iemands uiterlijk en persoonlijkheid worden 

er lelijke dingen gezegd, in het bijzonder bij meisjes en middelbare scholieren (i.p.v. kinderen). Bij jongens zien 

we dan weer dat de cluster ras/etniciteit/nationaliteit vaker het onderwerp vormt van haatboodschappen.

Daarnaast blijft ook pesten een probleem: ongeveer een derde van de kinderen en jongeren werd in het jaar 

voor de bevraging gepest. Meestal gebeurde dat via rechtstreekse berichtjes, door gemene dingen online te 

zetten of door te roddelen. De meerderheid van de gepeste jongeren weet precies wie z’n pestkop is. 
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Hoewel de meeste slachtoffers wel bij ouders, vrienden, klasgenoten of een andere vertrouwenspersoon te-

rechtkunnen, zegt een niet te verwaarlozen minderheid dat ze niemand hebben om mee te praten. Ook aan 

websites en sociale media hebben ze weinig: deze beschouwen ze niet als hulpbronnen.

Een uitdaging van een heel andere orde, is inhoud die choquerend kan zijn. Best veel jongeren komen daar via 

het internet mee in aanraking, vaak al op zeer jonge leeftijd. Meestal gaat het om beelden over manieren om 

heel dun en mager te worden, maar ook gore en gewelddadige beelden passeren de revue. Andere inhoud die 

jongeren niet vreemd is, zijn beelden van seksuele handelingen en manieren om jezelf pijn te doen, zelfmoord 

te plegen of bepaalde drugs te nemen. Bij meisjes zien we opvallend vaker pro-anorexia-inhoud terugkeren. 

Verder zijn er weinig uitgesproken genderverschillen.

Ook de seksuele ontwikkeling krijgt steeds vaker een digitale component: zowel kinderen als jongeren doen 

weleens aan sexting. Wel gedragen kinderen zich op dit vlak opvallend risicovoller. Zo staan ze vaker helemaal 

naakt of herkenbaar op de foto en sturen ze foto’s vaker door naar een groep van mensen. Ook voelen ze meer 

druk om een sext door te sturen, doen ze dat vaker in ruil voor iets anders en maken ze zich sneller zorgen dat 

hun foto’s in verkeerde handen zouden vallen. Daarbij komt nog dat een grote meerderheid geen idee heeft 

waar ze terechtkunnen met vragen over sexting. Nood aan lessen over sexting op school? Wij denken van wel!

Wat moeten wij als opvoeders, ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, beleidsmakers en bedrijven nu precies aan-

vangen met deze bevindingen? In onze aanbevelingen op p. 55 vind je alvast enkele nuttige suggesties.
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AANBEVELINGEN
Een van de meest opvallende resultaten van deze Apestaartjareneditie is dat kinderen op nóg jongere leeftijd 

een smartphone krijgen. Daarnaast starten ze al heel vroeg met sociale media. Beide vaststellingen hebben 

grote gevolgen voor iedereen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, mee instaat voor de opvoeding van kinderen 

en jongeren.

PRATEN WERKT
Net als volwassenen gebruiken kinderen en jongeren veel media, en vaak ook intensief. Zo is een grote groep 

jongeren op vrije dagen meer dan 4 uur met z’n smartphone bezig. Digitale media gaan hand in hand met hun 

jonge leeftijd, wat betekent dat ook mediaopvoeding en ‘gewone’ opvoeding onlosmakelijk met elkaar verbon-

den zijn. Het hoort er gewoon bij.

En die opvoeding begint in de thuiscontext. Praten over media zet binnen het gezin de deur op een kier om 

het af en toe ook over minder makkelijke onderwerpen te hebben. Regelmatig open gesprekken voeren is een 

goede eerste stap: wat zien ze zelf gebeuren? Wat voor online interacties vinden ze fijn en niet fijn? Doen ze zelf 

al eens iets waar anderen zich misschien niet zo comfortabel bij voelen? Van die gesprekken maken ouders best 

een gewoonte. Door simpelweg ook te vragen hoe het online was, in plaats van enkel te vragen hoe de dag op 

school verliep, kan je als ouder makkelijk een moment inbouwen om het over media te hebben en toon je bo-

vendien interesse in waar kinderen en jongeren mee bezig zijn. Zulke gesprekken maken de vertrouwensband 

sterker en maken het voor kinderen en jongeren makkelijker om bij iemand in hun omgeving aan de alarmbel te 

trekken wanneer er zich een probleem voordoet. 

Wat die problemen betreft, hebben kinderen en jongeren meer en betere aanspreekpunten nodig. Thema’s als 

haatspraak, cyberpesten en sexting kaarten ze niet snel bij volwassenen aan. We moeten dus blijven zoeken naar 

manieren om hun een veilige context te bieden, waarin ze hun zorgen en twijfels rond mediagebruik op tafel 

kunnen leggen. Ook moeten we samen met hen reflecteren bij wie ze daarmee terechtkunnen. Dat kan zowel 

op school als thuis of in hun vrije tijd. Met volwassenen, maar ook met leeftijdsgenoten. 

Duidelijke en consistente afspraken zijn een ander belangrijk onderdeel van mediaopvoeding. Het aantal kinde-

ren en jongeren dat thuis geen afspraken kent over het gebruik van media, is gelukkig gedaald. Toch is hier nog 

veel ruimte voor verbetering, en kunnen kinderen en jongeren nog vaker betrokken worden bij het maken van 

deze afspraken. Als ze begrijpen van waar de afspraken komen en er inspraak in gehad hebben, zullen ze ook 

meer geneigd zijn om de afspraken na te leven. Bovendien is de voorbeeldrol van volwassenen cruciaal. Zijn we 

immers zélf wel in staat om die smartphone af en toe weg te leggen? En vinden wij zélf onze weg bij het gebruik 

van media? Een ander aandachtspunt is dat afspraken meegroeien met de leeftijd.
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OMGAAN MET MEDIA 
Uit onze cijfers blijkt dat veel kinderen en jongeren in aanraking komen met online risico’s, zoals haatspraak, 
verlies van privacy, pestgedrag en ongepaste inhoud. We zien ook dat jongeren het moeilijk vinden om te 

weten of nieuws echt is. We moeten hen dus patronen leren herkennen die eigen zijn aan de online wereld (bv. 

platformen die een rol spelen bij haatspraak of algoritmes die dit versterken) en specifieke vormen van negatief 

online gedrag (bv. doxing of valse accounts aanmaken) en hen handvaten aanreiken om hier mee om te gaan.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen en jongeren. Neem bijvoorbeeld thema’s als desinformatie, polari-

sering en de bescherming van onze persoonlijke levenssfeer: digitale media hebben op dat vlak een effect op de 
hele samenleving. We moeten dus ook een breed maatschappelijk en democratisch debat op gang brengen of 

houden. Regulerende initiatieven, zoals de aankomende Europese wetgeving rond digitale markten en diensten, 

verdienen meer aandacht. De rol van de media-industrie moet ook meer belicht worden: de cijfers tonen aan 

dat erg weinig jongeren stilstaan bij de impact van de industrie op online privacy. 

Ook in het onderwijs moeten we meer ruimte maken om deze thema’s aan bod te laten komen. Te vaak blijkt 

dat kinderen en jongeren op school geen les krijgen over cyberpesten, sexting, digitale balans of fake news. 

Werk aan de winkel dus, waarbij we zeker ook moeten focussen op de handelingsverlegenheid van leerkrachten. 

Verder investeren in een ruim aanbod aan didactische materialen en bijscholingen kan hun daarbij een duw in de 

rug geven. Daarnaast mogen we zeker geen kansen laten liggen om ook in informele leeromgevingen (bv. het 

jeugdwerk, hobby- en sportclubs) aandacht te hebben voor mediawijze thema’s.

Verder nog een kort woordje over schermtijd: we focussen beter niet op de hoeveelheid schermtijd, maar wel 

op wat kinderen en jongeren met die schermtijd doen. De digitale leefwereld van kinderen en jongeren is in de 

eerste plaats namelijk ook een krachtige leeromgeving voor allerlei competenties. Vraag vooral aan kinderen en 

jongeren zelf wat ze leuk vinden en wat ze problematisch vinden. Zoek daarbij naar tips op maat van verschillen-

de individuen en contexten om problemen te tackelen.

JONG GELEERD
Leggen we meerdere edities van onze Apestaartjarencijfers naast elkaar, dan kunnen we er niet omheen: kin-

deren en jongeren beginnen er steeds vroeger aan. De leeftijd waarop kinderen hun eerste eigen smartphone 

krijgen, is nu onder de 9 jaar gedaald. Qua gebruik zien we bovendien duidelijk dat kinderen in de laatste jaren 
van de lagere school al grotendeels hetzelfde gedrag vertonen als jongeren in het middelbaar.

Mediaopvoeding begint dus al vanaf de kleutertijd. Nog voor ze kunnen lezen of schrijven, zetten de meeste kin-

deren al stappen in de digitale wereld. Meer aandacht voor en best practices rond vormende media-activiteiten 
met kleuters (thuis, in de opvang en in het onderwijs), is dus zeer welkom.
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In het zesde leerjaar van de lagere school heeft 70% van de kinderen een smartphone en gebruikt de helft van de 

kinderen sociale media. Daarmee begint hun digitale puberteit nog voor het middelbaar. Aandacht op school 

voor mediawijsheid moet dus meer opschuiven naar het lager onderwijs. Wie daarmee start in het middelbaar, 

is voor meer dan de helft van de jongeren al hopeloos te laat. Dat beeld wordt versterkt door de cijfers rond sex-

ting: hoewel slechts een kleine groep kinderen daarmee bezig is, doen ze het wel op een minder veilige manier 

(wellicht mee door het gebrek aan duiding hierrond). Bovendien moeten we mediawijsheid opbouwen als een 

duurzaam thema in de loop van het hele schooljaar, en ter aanvulling ook heel de schoolgaande periode (cfr. 

Leerlijn Mediawijsheid).

Aangezien heel wat kinderen en jongeren wel toenadering zoeken tot leeftijdsgenoten bij vragen en proble-

men, ligt er een kans in het organiseren van tutor-projecten. Doorprik de klassieke gedachte en laat jongeren 
van elkaar leren in hun vertrouwde omgeving. Stimuleer wat er nu al gaande is en maak het formeel met hun 

gekende leerkracht of een andere (expert)volwassene als coach. 

Officieel ligt de leeftijdsgrens voor het maken van een account op platformen als TikTok, Snapchat en YouTube 

nog steeds op 13 jaar. Maar zodra kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben, gebruikt meer dan de helft deze 

apps minstens wekelijks. Mediabedrijven verstoppen zich graag achter het argument dat hun diensten niet voor 

kinderen bedoeld zijn. Toch toont de praktijk aan dat zij een belangrijke doelgroep zijn in hun verdienmodel 

(omwille van reclame-inkomsten, maar ook om gebruikers zo vroeg mogelijk ‘binnen te halen’). Ook voor be-

leidsmakers schuilt daarin een belangrijke boodschap: wil je kinderen en jongeren begeleiden, kijk dan over de 

muren van de leeftijdsgrenzen heen. De vraag dringt zich dus op of die leeftijdsgrens nog nut heeft.
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KANSEN GRIJPEN
De lockdown en het afstandsonderwijs waren ondenkbaar geweest zonder digitale media. Het was geen  

eenzijdig hoera-verhaal, maar media hebben in die periode veel mogelijkheden geschapen.

Op twee jaar tijd zijn er grote sprongen gemaakt op het vlak van toegang tot internet en laptops voor kwetsbare 

gezinnen. Toch zien we nog geen volledig gelijk speelveld in de cijfers. De meest kwetsbare groepen kinderen 
en jongeren (niet-Belgen, andere thuistaal of vaak/soms geld tekortkomen) gebruiken minder vaak een laptop 

en geven aan meer moeite te hebben met vaardigheden die horen bij afstandsonderwijs. Denk daarbij aan lessen 

 volgen, huistaken maken en studeren. We moeten dus blijven inzetten op de inhaalbeweging op vlak van digi-

tale inclusie, die nog maar net begonnen is.

Zeker ook voor de groep kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Deze kinderen en jongeren 

hebben nog meer schermtijd en mogen dus niet vergeten worden bij de ontwikkeling van educatief mediawijs-

heidsmateriaal, ondersteuning voor ouders … Zodat ook zij de kansen van digitale media volop kunnen benutten 

en de risico’s zoveel mogelijk kunnen verkleinen. 

Mediawijsheid en goede digitale vaardigheden zorgen er niet alleen voor dat kinderen en jongeren minder  
problemen ervaren bij het gebruik van hun toestellen, ze voorkomen ook dat ze problemen krijgen op school. 

Ook gaan die vaardigheden veel verder dan knoppenkennis alleen of simpelweg je plan trekken op sociale  

media: ze helpen kinderen en jongeren om alle mogelijkheden van media te benutten, zich beter te bescher-

men tegen de risico’s en te participeren in een on-en offline leefwereld. 

Tot slot moedigen we iedereen aan om van mediagebruik een positief verhaal te blijven maken. Digitale media 

brengen specifieke uitdagingen en valkuilen met zich mee, waardoor inzetten op preventie altijd nodig zal zijn. 

Dat mag ons niet tegenhouden om ook volop aan de slag te gaan met de kansen die media bieden voor kinde-

ren en jongeren. Kansen om zich te amuseren, vriendschappen uit te bouwen, zich te informeren, hun burger-

schap te ontwikkelen en zich creatief en artistiek te ontplooien. Media vormen op dat vlak een ongekend rijke 

speeltuin, waarin kinderen en jongeren idealiter veilig kunnen groeien, fouten maken en hun eigen weg vinden.
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In the lives of children and adolescents, media and the internet have become indispensable. They spend hours looking at 

screens, even more during weekends than on school days. It’s mostly their smartphone, tv or laptop that grabs their attention, 

with laptops being more widely used today than before the pandemic hit. Distance learning clearly left its mark. But nothing 

beats their smartphone: results show that kids today are younger than ever when they get their very own mobile phone. On 

average, kids are 8 years and 4 months old – almost one year younger than our findings of 2020 showed.

Most children and adolescents are satisfied with the number of devices and internet connection at home. However, those 

who come from families with financial difficulties are more often unhappy when it comes to the quality of their internet. On top 

of that, they don’t always have a laptop or tablet at home. The lack of options and variety means they rely on their smartphone 

for the majority of media activities.

The type of devices that children and youngsters use, depends largely on what they can do with those devices. When new devi-

ces are introduced, so are new activities. At an early age, children like to watch videos, listen to music and play games: activities 

that are easy to do with a tablet or tv. YouTube is still the most popular platform for videos and music, followed by Netflix, Spotify 

and Disney+. When they get older, they start using their devices for online research or to do their homework. Around the age of 

10 or 12, we see a lot of new activities. Most of those are related to socialising and staying in touch with friends or family. In this 

sense, the fifth and sixth year of elementary school are a turning point: children reach their ‘digital puberty’ and start behaving 

like adolescents in regards to the use of media, especially social media.

If you want to reach children and adolescents, it’s easiest to do so by that one device they always have with them. They use their 

smartphone to communicate through TikTok or WhatsApp: the most popular social media for their age group. Again, the pan-

demic gave both platforms an interesting boost. Other social media you can use to get in touch are Snapchat and Instagram. 

If you try to use Facebook, you’ll be less successful: only a handful of older adolescents still uses this platform.

If we ask children and adolescents to rate their digital skills, we see a lot of confidence. At the same time, a number of 

youngsters still lacks that confidence, mainly those with a low socioeconomic status. Even though many feel confident in re-

gards to their skills, they often experience practical issues when using their devices. In turn, those issues can lead to problems 

at school. It’s clear that there’s still some work to do when it comes to the digital and media literacy of children and adolescents.

Regarding media education, screen time is a topic that’s regularly talked about at home. But in many families, there are also 

rules on online content and purchases. Once again, a pandemic effect possibly pops up: there are less children and adoles-

cents that have absolutely no rules on the use of media at home. Most of those who do need to respect a set of rules, say it’s 

their parents that make the decisions. Still, some get to have a say. Good to know: most children and adolescents think that the 

rules they need to follow are okay!

WHAT DO WE LEARN FROM 
APESTAARTJAREN 2022?
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While media are often discussed at home, this is not the case at school. More than half of the children never had a class about 

topics like cyberbullying or sexting. The situation is slightly better for adolescents, although there are still a number of topics that 

are barely talked about (e.g. sexting and finding a digital balance). This is a pity, as both children and adolescents have more digital 

skills when matters like these are explored in school.

In general, children and adolescents are not that interested in the news. When they do see or read a news item, that mostly 

happens through Karrewiet (children) or social media (adolescents). The good thing is that both children and adolescents are 

intrinsically motivated to follow the news, meaning they don’t feel any external pressure to do so. Children also rely less on their 

instincts to assess how trustworthy a news item is. Both children and adolescents use solid strategies to know whether news is 

reliable or not: they check who published the news item, assess the way an article is written and do research when necessary. 

Just like other digital skills, adolescents believe they’re pretty good at that. In addition, fake news rings a bell with almost all 

children and adolescents, although it doesn’t really worry them. More knowledge on the topic is also necessary: less than half 

understands that fake news is meant to mislead us.

Hate speech is not uncommon: one third of adolescents have already been the victim of hate messages and many have also 

seen this happen to others on the internet. Considering their young age, children in elementary school have also received quite 

a lot of hate messages. Looks and personality are often the topic of hate speech, especially for girls and adolescents (compared 

to children). Boys on the other hand get more hate messages on their race, ethnicity or nationality.

Just like hate speech, online bullying remains a problem. One third of children and adolescents was bullied at least once in the 

year before our research. Most of the time, they received direct messages, they saw spiteful things about them online or they 

were the victim of gossip. The majority of the adolescents who were bullied, know exactly who the bully is. While most victims 

can reach out to parents, friends or another person of trust, some say they have no-one to talk to. Even websites and social media 

can’t help: most don’t consider these as resources for advice.

Another challenge is inappropriate content, that some may find shocking. Quite a lot of adolescents have seen content like 

this on the internet, often at a very young age. In most cases, we’re talking about images that encourage being extremely thin or 

violent and gruesome content. But some also mention pornographic visuals or content about hurting yourself, suicide or taking 

drugs. We don’t see many gender differences here, besides the fact that girls see more pro-ana content than boys.

Lastly, there’s also a digital aspect to the sexual development of children and adolescents: both have experience with sexting. 

However, children take more risks: more often are they completely nude or recognisable in pictures and do they send those pic-

tures to groups of people. They also feel more pressure to send intimate pictures, tend to do this to get something in exchange 

and worry more that their pictures will get into the wrong hands. On top of that, a majority has no idea where to go when they 

have questions related to sexting. Again: seems like they need more information on topics like these at school! 
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MEER INFO

Wil je bijhorende filmpjes rond mediagebruik van kinderen en jongeren (her)bekijken of je verder in de cijfers 

verdiepen? Surf dan naar www.apestaartjaren.be. Graag een lezing op maat? Een presentatie met de belangrijk-

ste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor jouw school, bib of vereniging? Interesse in een workshop of 

vorming? Dan vind je vast wat je zoekt op www.mediaraven.be, www.mediawijs.be of www.MediaNest.be.

Extra vragen over het onderzoek kan je stellen via info@apestaartjaren.be.

Facebook: /apestaartjaren

Twitter: @apestaartjaren

Instagram: @apestaartjaren

Verwijzing naar het onderzoek:
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