SAFER INTERNET DAY 2017

Op 7 februari 2017 is het Safer Internet Day. Op deze dag besteden meer dan 100 landen wereldwijd aandacht aan veilig internetgebruik door jongeren. De feiten en cijfers over online mediagebruik en sexting in Nederland in beeld.

ERVARING MET SEXTING
23% van de jongens heeft wel eens een naaktfoto of foto in ondergoed ontvangen.
Meisjes ontvangen vaker sexts (24,5%) dan jongens (21,6%).

JONGEREN OVER SEXTING
90% verwacht dat sexting beelden worden verspreid
67% steunt vriend/vriendin wanneer sexts worden verspreid
64% weet zeker dat sexts worden doorgestuurd (vorig jaar was dit 10%)
52,2% vindt jongeren die aan sexting doen dom

TOP 3 SEXTING MEDIA
1. 76,1% Snapchat
2. 47,8% WhatsApp
3. 9% Facebook
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REDENEN DOORSTUREN SEXTS
74,5% zelf populairder lijken
58,1% komen aandacht te kort
48,8% zijn zelf onzeker

SEXTING MET WIE?
56,7% vriend/vriendin (relatie)
28,4% date
22,4% vrienden/vriendinnen (vriendschappelijk)
13,4% iemand die hij/zij via internet kent maar nog nooit heeft ontmoet
10,4% klasgenoot

VOORLICHTING OUDERS
93% van de ouders bespreekt online mediagebruik met kind(eren)
65,1% praat specifiek over sexting

TOP 3 VOORLICHTING DOOR OUDERS
1. 93,5% roken
2. 93,2% internetgedrag
3. 92,4% alcohol

OVER HET ONDERZOEK
In het kader van Safer Internet Day zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Het onderzoek ‘Jongeren en
online-veiligheid. Over risicovol mediagebruik en de rol van ouders’ (onder 1.252 jongeren tussen 12 en
17 jaar) is een initiatief van Kliksafe (in samenwerking met dr. A. van Oosten van de Universiteit van
Amsterdam). Het onderzoek ‘Safer Internet Day 2017: Sexting onderzocht’ (onder 1.019 jongeren van
12 tot en met 17 jaar – en 1.088 ouders) geeft een beeld van hoe jongeren en ouders over sexting
denken. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Safer Internet Centre Nederland, onderdeel
van ECP I Platform voor de Informatiesamenleving.

