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Abstract 

Internet is een medium dat haast niet meer weg is te denken uit het dagelijks leven, ook niet 

uit het leven van adolescenten. Naast de vele positieve kanten van het internet, brengt het 

echter ook gevaren met zich mee. Adolescenten zijn geen passieve gebruikers maar bevinden 

zich in een levensfase, waarin ze door het maken van keuzes in aanraking kunnen komen met 

deze gevaren. Deze studie onderzoekt met welke internetrisico’s Nederlandse adolescenten, 

door vertoning van risicogedrag (het bewust opzoeken van gevaren) in aanraking zijn 

gekomen en welke invloed ouders en peers hebben op dit risicogedrag. Tevens wordt 

onderzocht wat de invloed is van bepaalde karakteristieken van de adolescent op het 

risicogedrag. Data voor dit onderzoek zijn vergaard middels een enquête bij 415 adolescenten. 

De resultaten van de hiërarchische lineaire regressieanalyses tonen aan dat geen enkele 

parental mediation strategie leidt tot een reducering van risicogedrag op het internet. 

Toepassen van de strategie interaction restriction leidt zelfs tot een toename van het vanuit 

eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. Wanneer de peer mediation 

strategie co-use wordt toegepast leidt dat tot een toename van het vanuit eigen intentie in 

aanraking komen met pornografische inhoud, gewelddadige of hatelijke inhoud, contact 

risico’s en privacy risico’s. Toepassen van de strategie active safety door peers, leidt tot een 

toename van contact risico’s. Tevens geven de resultaten aan dat, adolescenten die meer 

bekwaam zijn met downloaden, uploaden en installeren, adolescenten die een lager 

opleidingsniveau hebben, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten, vaker sommige 

vormen van risicogedrag vertonen.  

 

Sleutelwoorden: Internet - Adolescenten - Risicogedrag - Parental mediation strategieën –  

Peer mediation strategieën. 

 

Aantal woorden: 12.420 woorden. 
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Inleiding 

Internet heeft tegenwoordig een belangrijke plaats in het leven van vele mensen, maar dat is 

lang niet altijd zo geweest. Op mondiaal niveau is de toegang tot internet sinds het jaar 2000 

namelijk met 342,2 procent gestegen (Valcke, De Wever, Van Keer, & Schellens, 2011). Het 

is een medium dat tegenwoordig voor bijna iedereen beschikbaar is en dat haast niet meer 

weg te denken is uit het dagelijkse leven. Het gebruik is ook in het dagelijks leven van 

kinderen volledig ingebed. Zo gaat 93 % van de 9-16 jarigen in Europa wekelijks online en is 

60 % zelfs elke dag of bijna elke dag op het internet te vinden (Livingstone, Haddon, Görzig, 

& Ólafsson, 2011). In Nederland gebruiken adolescenten tussen 11 en 15 jaar, gemiddeld 11 

uur per week het internet alleen al voor vrijetijdsbesteding (Van den Eijnden, Spijkerman, 

Vermulst, Van Rooij, & Engels, 2010). In het rapport van de Haan (2010) wordt 

geconcludeerd dat kinderen het internet vooral gebruiken voor onderwijs, voor vermaak (o.a. 

games), voor het zoeken van informatie en voor het onderhouden van sociale netwerken.  

De toegenomen populariteit van het internet en de nog steeds toenemende tijd die 

adolescenten op het internet doorbrengen, maakt dat het een heel actueel onderwerp is om 

onderzoek naar te doen. Naast de vele positieve kanten van het internet, brengt het ook 

gevaren met zich mee. Adolescenten die op dagelijkse basis het internet gebruiken, krijgen 

vaker te maken met internetrisico’s dan adolescenten die minder vaak van het internet gebruik 

maken (Livingstone, et al., 2011). Daarbij zijn adolescenten geen passieve gebruikers maar 

bevinden zich in een levensfase waarin het maken van keuzes een lastig en complex proces is 

(Albert & Steinberg, 2011). Het maken van deze keuzes kan resulteren in het in aanraking 

komen met gevaren. Wanneer er bewust gevaren worden opgezocht kan dit omschreven 

worden als risicogedrag (Albert & Steinberg, 2011). Dit risicogedrag kan zich ook voordoen 

op het internet. Een voorbeeld is het opzoeken van pornografisch beeldmateriaal. Deze 

internetrisico’s kunnen adolescenten negatief beïnvloeden. Zo kunnen ze te maken krijgen 

met agressie, angst, symptomen die verband houden met psychologische trauma’s, negatief 

zelfbeeld en identiteitsverwarring, boosheid en stress (Valcke, et al., 2011). Een adolescent 

kan zelf vaak niet overzien wat de gevolgen zijn van de risico’s van het internet. Ouders 

hebben daarom een belangrijke rol wat betreft de opvoeding en bescherming van hun kind. 

Ook peers kunnen een belangrijke rol hebben bij dit risicogedrag, door bijvoorbeeld een 

bepaalde positieve of negatieve invloed op elkaar uit te oefenen (Mangleburg & Bristol, 

1998). Tot op heden ging de meeste aandacht uit naar de rol van ouders, de combinatie van de 

rol van ouders en peers is namelijk nog niet onderzocht. Het is echter wel van belang om te 

onderzoeken welke invloed ouders én peers hebben op het risicogedrag van adolescenten op 
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het internet. De gevaren en risico’s van het internet zijn volgens onderzoek van Livingstone & 

Helsper (2008) groter dan televisie gerelateerde risico’s, wat aanleiding geeft tot een grotere 

ongerustheid bij ouders. Livingstone & Helsper (2008) geven aan dat momenteel weinig 

bekend is over strategieën die ouders hanteren bij het regelen van het internetgebruik van hun 

kinderen en dat er nog minder bekend is over de effectiviteit van die strategieën. Het doel van 

deze studie is het verkrijgen van inzicht in de mate van invloed van ouders en peers op het 

risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet. De invloed van ouders is 

gebaseerd op de parental mediation, waargenomen door adolescenten en gevormd door het 

perspectief van adolescenten en dus niet de mediation gerapporteerd door de ouders. In deze 

studie wordt echter niet alleen gefocust op de invloed van ouders op het risicogedrag maar 

ook op de invloed van peers. De centrale onderzoeksvraag waar het onderzoek een antwoord 

op moet formuleren, is hieruit afgeleid en luidt: ‘Welke invloed hebben ouders en peers op het 

risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet?’ 

 

Deze masterproef wordt ingeleid door een theoretisch deel, waarbij de theorie aanleiding geeft 

tot het opstellen van onderzoeksvragen en hypothesen. Hierbij komen eerst de verschillende 

soorten risico’s van het internet aan bod, waarna vervolgens wordt ingegaan op de strategieën 

die ouders hanteren om deze risico’s voor adolescenten te reduceren. Ook wordt beschreven 

welke invloed peers op adolescenten hebben. Als laatste komen bepaalde karakteristieken van 

de adolescent aan bod, die een invloed kunnen hebben op het risicogedrag. Na het theoretisch 

deel volgt de beschrijving van de gehanteerde methode. Voor deze studie werd gebruik 

gemaakt van een enquête. De data zijn vergaard op een middelbare school. Met behulp van 

het kwantitatieve analyseprogramma SPSS zijn deze data geanalyseerd. Vervolgens worden 

de resultaten systematisch besproken in het resultatenluik, waarin steeds een antwoord op de 

onderzoekvragen wordt geformuleerd en wordt aangeven of de hypothesen wel of niet worden 

bevestigd. Tot slot worden in de discussie en conclusie de belangrijkste resultaten grondiger 

toegelicht en worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 
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Risico’s van het internet 

Adolescenten bevinden zich in een periode waarin het maken van keuzes een lastig en 

complex proces is (Albert & Steinberg, 2011). Daarbij moeten ze afscheid nemen van de 

kinderrol en zich gedragspatronen eigen maken die daar zeer sterk van afwijken. Dit 

veroorzaakt de met de pubertijd samenhangende onzekerheid en wisselvalligheid in gedrag 

(Weyns, 2010). Adolescenten bevinden zich dus in een levensfase waarin ze hun grenzen 

verkennen en bewust gevaren kunnen opzoeken (risicogedrag). Dit risicogedrag kunnen 

adolescenten ook op het internet vertonen. Walrave (2012) heeft op basis van een aantal 

typologieën een aangepast model gecreëerd, waarin de risico’s van het internet voor 

adolescenten in categorieën zijn geclassificeerd. Binnen deze categorieën maakt Walrave 

(2012) bovendien een onderscheid tussen het in aanraking komen met de risico’s door het 

eigen gedrag en met risico’s door het gedrag van een andere internetgebruiker. De eerste 

categorie bestaat uit de content risico’s. Daaronder behoren onder andere gokken, illegaal 

downloaden, racisme en haatverkondigingen. Dit zijn risico’s waar adolescenten mee in 

aanraking komen door het eigen gedrag. Ook met pornografische inhoud, afbeeldingen van 

kindermisbruik, geweld, pro-anorexia en suïcidale websites kunnen adolescenten in aanraking 

komen. Echter met deze risico’s krijgen adolescenten te maken door het gedrag van een 

andere internetgebruiker. Een voorbeeld hiervan is, dat er tijdens het surfen op het internet 

een pop-up venster in beeld komt, waarop pornografische inhoud te zien is. De tweede 

categorie bevat de contact risico’s. Contact risico’s waar adolescenten mee te maken kunnen 

krijgen door hun eigen gedrag zijn onder andere cyberpesten, hacken, chatten en ontmoeten 

van vreemden. Contact risico’s waar adolescenten door anderen mee  in aanraking kunnen 

komen zijn onder andere cyberpesten, verzameling van data, gehackt worden en sexting 

(Walrave, 2012). In deze studie wordt het risicogedrag van adolescenten onderzocht, waarbij 

adolescenten vanuit eigen intentie met de risico’s van het internet te maken krijgen, ofwel het 

bewust opzoeken van internetrisico’s. Zo kunnen adolescenten zelf zoeken naar websites met  

pornografische of gewelddadige inhoud. Binnen de content risico’s wordt met name gekeken 

naar de risico’s van pornografische inhoud, gewelddadige inhoud en racisme. Binnen de 

contact risico’s worden met name de risico’s van chatten en contact met vreemden 

onderzocht.  

De onderzoeksvraag die hier op aansluit luidt:  

RQ 1: Met welke internetrisico’s zijn Nederlandse adolescenten vanuit eigen intentie in 

aanraking gekomen? 
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Invloed van ouders 

Ouders worden beschouwd als de belangrijkste figuren in het leven van hun kind. Over het 

algemeen worden ouders verantwoordelijk gehouden voor het aanleren van sociale normen en 

moreel gedrag aan hun kinderen (Lwin, Stanaland, & Miyazaki, 2008). Ook bij het 

mediagebruik van hun kinderen hebben ouders een belangrijke rol. Veel auteurs deden al 

onderzoek naar de rol van ouders bij het tegengaan van risico’s van media in het algemeen en 

risico’s van het medium internet in het bijzonder. Zo kwam uit onderzoek van Livingstone & 

Helsper (2008) naar voren dat ouders het mediagebruik van hun kinderen proberen te regelen, 

in de hoop op maximalisatie van de voordelen en minimalisatie van de nadelen van het 

mediagebruik. ‘Familie communicatie patronen’ en ‘parental mediation’ zijn twee belangrijke 

begrippen binnen reeds uitgevoerde onderzoeken. Deze begrippen hangen nauw met elkaar 

samen en worden daarom even toegelicht. 

Familie communicatie patronen kunnen worden opgevat als de kwaliteit van en het type 

communicatie dat plaatsvindt tussen familieleden (Youn, 2008). Er zijn twee soorten familie 

communicatie patronen: socio-georiënteerde communicatie en concept-georiënteerde 

communicatie. Socio-georiënteerde communicatie richt zich op het creëren en onderhouden 

van harmonieuze relaties in het gezin en het bevorderen van respect voor het gezag. Dit leidt 

er toe dat ouders de activiteiten van hun kinderen controleren en monitoren. De concept-

georiënteerde communicatie richt zich op het bevorderen van de eigen vaardigheden van 

kinderen, door ze te stimuleren om hun eigen opvattingen over de wereld te ontwikkelen en 

om alternatieve gezichtspunten te overwegen (Mangleburg & Bristol, 1998). De verschillen 

tussen de twee familie communicatie patronen zouden volgens Youn (2008) leiden tot 

verschillende strategieën van parental mediation. Parental mediation verwijst naar alle 

strategieën die ouders gebruiken om toezicht te houden op het mediagebruik van hun kinderen 

of kinderen te helpen om media-inhouden te interpreteren (Youn, 2008). 

 

Volgens onderzoek van Mangleburg & Bristol (1998) hebben moeders van wie de familie 

communicatie patronen gebaseerd zijn op concept-georiënteerde communicatie de neiging om 

media invloeden op hun kinderen te mediëren door middel van discussies en co-viewing. Dit 

in tegenstelling tot de socio-georienteerde communicatie, waarbij gehoorzaamheid en 

conformiteit centraal staat. De parental mediation uit zich dan vooral, volgens onderzoek van 

Youn (2008), in het mee kijken naar wat het kind op het internet doet. Familie communicatie 

patronen richten zich echter niet specifiek op communicatie met betrekking tot de media 



8 
 

terwijl dat in dit onderzoek wel belangrijk is. Het medium internet staat in deze masterproef 

namelijk centraal. Dat maakt dat er nu verder wordt ingegaan op parental mediation.  

 

Valkenburg, Krcmar, Peeters & Marseille (1999) onderzochten de verschillende stijlen van 

parental mediation in relatie tot het medium televisie. Zij vonden middels een principale 

componentenanalyse drie verschillende strategieën; instructive mediation, restrictive 

mediation en social coviewing. Restrictive mediation wordt door hen omschreven als het door 

ouders opstellen van bepaalde regels met betrekking tot het bekijken van een bepaalde inhoud 

of verbieden van het kijken naar een bepaalde inhoud. Instructive mediation verwijst naar het 

met de kinderen bediscussiëren van bepaalde aspecten van programma’s, zowel tijdens als na 

het programma. Social coviewing wordt omschreven als de omstandigheid wanneer ouders en 

kinderen samen televisie kijken maar het programma niet samen bediscussiëren. Livingstone 

& Helsper (2008) gaven enkele jaren later in hun onderzoek aan dat er drie algemene 

strategieën van parental mediation zijn die gelden voor alle media. De eerste strategie is active 

mediation; dat wil zeggen dat er gepraat wordt over de media content terwijl het kind bezig is 

(kijken, lezen, luisteren) met het medium. De tweede strategie is restrictive mediation. Deze 

strategie verwijst naar de regels die het mediagebruik beperken (tijdsbeperkingen, locatie van 

gebruik en inhoudsbeperkingen zoals het beperken van blootstelling aan gewelddadige of 

seksuele inhouden, zonder eventuele bespreking van de effecten van een dergelijke inhoud). 

De derde strategie wordt omschreven als co-using. Dit houdt in dat de ouder aanwezig blijft 

terwijl het kind bezig is met het medium. Het is dus een gedeelde ervaring maar er wordt geen 

commentaar gegeven door de ouder op de inhoud en de effecten er van.  

 

Sinds het medium internet de afgelopen jaren zo’n hoge vlucht heeft genomen, is het een 

onderzoeksonderwerp dat de laatste jaren erg is toegenomen. Zo deden een aantal auteurs al 

onderzoek naar de invloed van parental mediation op het internetgebruik van kinderen en 

adolescenten. Deze onderzoeken worden hieronder uiteengezet.  

Livingstone & Helsper (2008) onderzochten of de drie strategieën van parental mediation die 

gelden voor alle media, ook toepasbaar zijn op het internetgebruik van kinderen. Middels een 

exploratieve factoranalyse kwamen zij tot een nieuwe indeling van parental mediation 

strategieën die geldt voor het internetgebruik; active co-use, technical restriction, interaction 

restriction en monitoring. Deze strategieën worden nu kort toegelicht. Active co-use houdt in 

dat de ouder en het kind samen voor de computer gaan zitten of dat de ouder en het kind zich 

in dezelfde ruimte bevinden terwijl het kind online gaat. Dit maakt co-use veel actiever. Er 
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kan gecommuniceerd worden over de online activiteiten zoals het geven van commentaar en 

begeleiding door de ouder. Dit houdt ook in dat er beperkingen opgelegd kunnen worden met 

betrekking tot het verstrekken van persoonlijke informatie, het doen van online aankopen en 

het invullen van formulieren en quizzen. Technical restriction wil zeggen, het filteren of 

blokkeren van bepaalde activiteiten op het internet. Interaction restriction houdt in dat e-mail, 

chat en instant messaging verboden zijn, net zoals het spelen van internetspelletjes. 

Monitoring is eigenlijk hetzelfde als het controleren van de internetactiviteiten van het kind, 

in het geheim of openlijk, nadat het kind online is geweest. Valcke, et al. (2011) geven in hun 

onderzoek aan dat technische tools (die gebruikt worden bij technical restriction), zoals het 

gebruik maken van filters, er voor kan zorgen dat kinderen veiliger het internet op kunnen. Ze 

kunnen volgens hen echter geen vervanging zijn voor de uitleg hoe het internet veilig en 

verantwoord gebruikt kan worden. Volgens onderzoek van Livingstone & Helsper (2008) 

geven ouders de voorkeur aan meer socialere vormen (active co-use) van mediation ten 

opzichte van technical mediation, interaction restriction en monitoring. Echter in deze studie 

is ook aangegeven dat de strategieën waar ouders een voorkeur aan geven, niet altijd leiden 

tot een reductie van internetrisico’s. Livingstone en Helsper (2008) concludeerden namelijk 

dat noch active co-use, noch technical restriction effectief bleken te zijn in het verminderen 

van internetrisico’s. Interaction restriction leidt volgens hen wel tot het beperken van de totale 

internetrisico’s. Het is echter geen middel om specifiek de privacy risico’s of contact risico’s 

te verminderen (Livingstone & Helsper, 2008). Youn (2008) onderzocht welke mediation 

strategie wel tot een vermindering van privacy risico’s leidt. Hij spreekt in zijn onderzoek van 

de mediation strategieën discussion, cosurfing en rulemaking. Youn (2008) kwam tot de 

conclusie dat de mediation strategieën discussion en cosurfing leiden tot een hogere 

bezorgdheid bij adolescenten wat privacy betreft. Mesch (2009) deed ook onderzoek naar een 

specifiek internetrisico, namelijk cyberpesten. Hij onderzocht de invloed van restrictive 

mediation en evaluative mediation op blootstelling aan cyberpesten. Restrictive mediation ziet 

Mesch (2009) als het gebruik van elektronische apparaten die bepaalde inhoud en bepaalde 

websites tegenhouden. Evaluative mediation staat volgens hem onder andere voor een open 

discussie tussen ouders en kind over onderwerpen die aan het internetgebruik gerelateerd zijn. 

Uit het onderzoek van Mesch (2009) is gebleken dat het toepassen van de strategie evaluative 

mediation zorgt voor een afname van het internetrisico cyberpesten. Valcke, Bonte, De 

Wever, & Rots (2010) deden een onderzoek naar de invloed van ouders op het internetgebruik 

van kinderen en adolescenten. Meer specifiek onderzochten zij de bedreigingen en kansen van 

actief internetgebruik en de impact van ouders daarop. Zij gingen echter niet uit van parental 
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mediation maar van twee opvoedingsstijlen (parental control en parental warmth). Een 

opvoedingsstijl komt tot stand door de hoeveelheid van betrokkenheid en strengheid, gebruikt 

door de ouder in de omgang met hun tiener. Parental control komt volgens Valcke, et al. 

(2010) tot uiting in het niveau van begeleiding, het stoppen van bepaald internet gerelateerd 

gedrag en/of het opstellen van regels. Parental warmth wordt gekenmerkt door een investering 

in de communicatie tussen de ouders en hun kind en door het niveau van het geven van 

ondersteuning. Andere onderzoekers maken net als Livingstone & Helsper (2008) gebruik van 

de verschillende strategieën van parental mediation. In 2011 heeft onderzoek van EU Kids 

Online de verdeling van parental mediation over vier strategieën veranderd in vijf strategieën 

van parental mediation. Active co-use is opgedeeld in co-use en active mediation. Onder co-

use wordt verstaan dat de ouder aanwezig is wanneer het kind online gaat en dat de ouder 

eventueel de activiteit met het kind deelt. Met active mediation wordt bedoeld dat de ouder 

met het kind praat tijdens het online zijn, om het kind zo te begeleiden (Livingstone, et al., 

2011). Onderzoek van Valcke, et al. (2011) verwijst ook naar de strategie active mediation. 

Active mediation vindt volgens hen plaats terwijl het kind online is. De ouders blijven in de 

buurt van de computer, praten over het internetgebruik en/of kijken mee op het scherm. 

Valcke, et al. (2011) verwijst ook naar de strategie restrictive mediation. Deze wordt 

uitgelegd als de regels die worden opgelegd met betrekking tot het internetgebruik. Deze 

regels kunnen gerelateerd zijn aan de tijdsduur van het internetgebruik of het gebruik en de 

toegang tot bepaalde internetapplicaties. Restrictive mediation gaat vooraf aan het 

daadwerkelijke internetgebruik. Lwin, Stanaland, & Miyazaki (2008) toonden met hun 

onderzoek aan dat met zowel active als restrictive mediation (door hen selective mediation 

genoemd) de kans op risicovol online contact het meest wordt verkleind. Ook blijkt uit hun 

onderzoek dat gebruik maken van alleen active mediation effectiever is dan alleen restrictive 

mediation of geen enkele vorm van mediation. Ook Sonck, Nikken & de Haan (2011) hielden 

zich bezig met de verschillende strategieën van parental mediation. Zij concludeerden na hun 

onderzoek dat co-using niet gezien kan worden als één van de parental mediation strategieën 

en kwamen tot een andere indeling met vier strategieën. De strategie monitoring blijft bij 

Sonck et al. (2011) het controleren van de internetactiviteiten van de adolescent (zoals sociale 

netwerk sites en welke websites bezocht werden) na het internetgebruik. Naast monitoren zien 

Sonck et al. (2011) restrictive content, active safety en restrictive technical als parental 

medation strategieën. Met restrictive content worden regels over online activiteiten 

(bijvoorbeeld m.b.t. downloaden of films kijken) bedoeld. Active safety wil zeggen dat er 

advies gegeven wordt over veilig internet gebruik (bijv. door te praten of de adolescent te 
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helpen). Restrictive technical verwijst naar het gebruik van technische tools (het filteren of 

blokkeren van bepaalde activiteiten op het internet). 

 

Uit bovenstaande literatuur blijkt dat er veel verschillende indelingen ontwikkeld zijn met 

betrekking tot de invloed van ouders op het internetgebruik en -gedrag van kinderen en 

adolescenten. De meeste indelingen baseren zich echter op de parental mediation strategieën. 

In de loop der jaren zijn er, zoals hierboven is gebleken, door verschillende onderzoekers 

andere invullingen aan deze strategieën gegeven. De onderzoeksvraag die hierop aansluit, 

luidt daarom: 

RQ 2: Welke strategieën van parental mediation worden ingezet door ouders bij het 

internetgebruik van Nederlandse adolescenten? 

 

Ook over de effectiviteit van de verschillende strategieën zijn, zoals hierboven is gebleken, 

niet alle onderzoekers het met elkaar eens. Dit komt onder andere omdat de onderzoekers een 

andere invulling geven aan de parental mediation strategieën en ze zich op verschillende 

internetrisico’s richten zoals privacy risico’s, contact risico’s en cyberpesten. Deze risico’s 

behoren echter allemaal tot de contact risico’s (Walrave, 2012). Slechts een beperkt aantal 

onderzoekers richten zich op de content risico’s of de totale internetrisico’s. Er is daarom 

gekozen om één hypothese en één onderzoeksvraag op te stellen. Deze luiden: 

H 1: Parental mediation strategieën waarbij de ouders met de adolescent in gesprek gaan, 

zoals active co-use, discussion en evaluative mediation en active safety, zijn het meest 

effectief in het reduceren van risicogedrag met betrekking tot internet contacten. 

RQ 3: Welke strategie van parental mediation is het meest effectief in het reduceren van 

risicogedrag met betrekking tot internet content? 

 

Invloed van peers 

Naast de invloed die ouders hebben op het risicogedrag van adolescenten staat in dit 

onderzoek ook de invloed van peers centraal. Livingstone & Helsper (2008) geven in hun 

onderzoek aan dat terwijl parental mediation negatieve effecten van bepaalde media kan 

verhinderen, peer mediation het optreden van negatieve effecten eerder zal vergemakkelijken. 

In de periode van adolescentie krijgen peers een belangrijke rol in het leven van de 

adolescent. Adolescenten breiden hun sociale relaties buiten de familie uit en gaan peer 

groups vormen (Mesch, 2009). Weyns (2010) omschrijft peer groups als vriendschappelijke 
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groepen van kinderen van dezelfde leeftijd. Het begrip peer betekent gelijk, en dit uit zich 

volgens hem ook in de egalitaire omgang met elkaar. Weliswaar stelt men vast dat sterke 

kinderen anderen trachten te domineren, maar niettemin zijn peer relaties toch hoofdzakelijk 

gebaseerd op wederzijds begrip (Weyns, 2010). De relaties in de peer group zijn 

democratischer dan de relaties tussen volwassenen en jongeren (Weyns, 2010).  

 

Mangleburg & Bristol (1998) onderzochten de beïnvloeding van adolescenten door peers. Dit 

onderzoek was gericht op de houding (scepticisme) van adolescenten ten opzichte van 

reclame. Zij maakten daarbij een onderscheid tussen een normatieve dimensie en een 

informatie dimensie van beïnvloeding. De normatieve dimensie van beïnvloeding is de 

bereidheid om te voldoen aan de wensen van anderen of om overeen te stemmen met anderen 

om zo je eigenwaarde te vergroten. De informatieve dimensie van beïnvloeding is de 

bereidheid om informatie van een ander te accepteren en je die informatie eigen te maken. De 

Theory of Planned Behavior van Ajzen (1988, 1991) laat zien dat de intentie om een bepaald 

gedrag uit te voeren direct samenhangt met het daadwerkelijk getoonde gedrag. De intentie 

wordt beïnvloed door drie groepen factoren: de attitude, de waargenomen gedragscontrole en 

de subjectieve norm. In deze masterproef is de subjectieve norm het belangrijkste. Fishbein en 

Ajzen (1975) definiëren de subjectieve norm als de gepercipieerde sociale druk om bepaald 

gedrag al dan niet te vertonen. Hiermee wordt bedoeld dat er van te voren wordt nagedacht 

over wat anderen er van vinden als bepaald gedrag wordt uitgevoerd. Dit gebeurt in 

combinatie met de neiging die iemand heeft om zich aan bepaald gedrag te conformeren. Dit 

model van Azjen (1988, 1991) laat zien dat het risicogedrag wellicht verklaard kan worden 

door de mogelijke sociale druk die uitgeoefend wordt door bijvoorbeeld peers.  

 

Nathanson (2001) concludeerde in haar onderzoek dat de beïnvloeding door ouders kan 

afnemen wanneer kinderen de fase van adolescentie bereiken en sociale druk van peers gaan 

ervaren. De Sullivan-Piaget thesis, besproken in het onderzoek van Nathanson (2001), 

veronderstelt dat peers vooral belangrijk en invloedrijk worden tijdens de adolescentie. 

Peerrelaties hebben tijdens de periode van adolescentie belangrijke effecten. Deze relaties 

komen voort uit een gevoel van gelijkheid, waarbij elk lid van de relatie toestemming heeft 

om het gedrag van een ander lid te vergelden (Nathanson, 2001). Nathanson (2001) spreekt in 

haar onderzoek over peer mediation. Deze peer mediation heeft zij echter alleen betrokken op 

het medium televisie. Peer mediation omschrijft ze als de interacties die peers onderling 

hebben met betrekking tot media. Nathanson (2001) komt in haar onderzoek met twee peer 
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mediation strategieën (discussion en co-viewing). Ze maakte daarvoor gebruik van de parental 

mediation strategieën. De strategieën restrictive mediation en technical mediation zijn volgens 

haar niet relevant voor peer mediation. Peer groups kunnen echter bepaalde normen met 

betrekking tot acceptabele inhoud ontwikkelen en daarna druk op elkaar uitoefenen om dit 

materiaal wel of juist niet te bekijken. Ze kunnen dit echter niet afdwingen zoals ouders dat 

kunnen. Onder peer mediation horen daarom peer discussion en co-viewing. Peer discussion 

wordt gezien als het met peers praten over bepaalde televisie programma’s, peer co-viewing 

omschrijft Nathanson (2001) als het samen met peers naar bepaalde televisie programma’s 

kijken. Deze mediation strategieën zijn dus wel relevant voor de invloed van peers 

(Nathanson, 2001).  

De onderzoeksvragen die  hier op volgen luiden: 

RQ 4: Zijn de strategieën van peer mediation (discussion en co-viewing) ook toepasbaar op 

het internetgebruik van adolescenten? 

RQ 5: Welke invloed heeft peer mediation op het risicogedrag van adolescenten op het 

internet? 

 

Skills, frequentie & socio-demografische factoren 

Naast de invloed van ouders en peers zijn er ook andere factoren die een invloed kunnen 

hebben op het risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet. Mogelijke factoren 

zijn de frequentie van het internetgebruik en de ervarenheid van de internetgebruiker. 

Onderzoek van Hasebrink, Livingstone, Haddon & Ólafsson (2009) heeft aangetoond dat 

Nederland een ‘hoog risico’ land is, in termen van internetgebruik. Onder hoge risico landen 

behoren landen waar de frequentie van het internetgebruik hoog is (Estland, IJsland, 

Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Verenigd Koningrijk) of waar het internetgebruik 

erg snel is toegenomen (Bulgarije, Tsjechië). De hoge frequentie van het internetgebruik leidt 

er volgens hen toe dat Nederlandse kinderen en adolescenten een groter risico lopen op het 

zien van seksuele of gewelddadige inhoud op het internet, dan kinderen uit landen met een 

lagere frequentie van het internetgebruik (Kuter-Luks, Heuvelman, & Peters, 2011). 

Onderzoek van Livingstone & Helsper (2007) toonde ook aan dat meer bekwame en frequente 

internetgebruikers vaker in aanraking komen met risico’s van het internet. Leung & Lee 

(2012) concludeerden dat hoe meer ervaring adolescenten hebben met opkomende 

technologie zoals internet, hoe groter de kans dat ze internetrisico’s ervaren. Naast de 

frequentie van het internetgebruik en de bekwaamheid van de internetgebruiker kunnen ook 
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socio-demografische kenmerken van de adolescent zoals geslacht, leeftijd en 

opleidingsniveau een rol spelen. Leung & Lee (2012) brachten aan het licht dat adolescenten 

en tieners die vaak pornografische en gewelddadige inhoud op het internet tegenkomen 

doorgaans ouder, mannelijk en minder hoog opgeleid zijn. Livingstone & Helsper (2007) 

concludeerden dat oudere tieners meer te maken krijgen met communicatie gerelateerde 

activiteiten op het internet. Het gevolg daarvan is dat zij eerder geconfronteerd worden met de 

bijbehorende risico’s, dan jongere tieners. Een mogelijke reden hiervoor kan de regulering 

van het internet door de ouders zijn. Zo bracht onderzoek van Livingstone & Helsper (2008) 

naar voren dat ouders meer regels opstellen voor jongere dan voor oudere tieners. Het 

geslacht van het kind maakt volgens hen geen verschil in regulering. Eastin, Greenberg & 

Hofshire (2006) geven aan dat zowel leeftijd als geslacht van de adolescent zorgt voor een 

onderscheid in mediation strategieën. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat ouders meer 

regels met betrekking tot de inhoud van het internet hanteren bij jongere mannelijke tieners. 

Tevens zagen zij dat co-viewing strategieën meer worden gebruikt bij jongere tieners. Uit 

onderzoek van Livingstone en Helsper (2007) is gebleken dat oudere tieners zich meer bezig 

houden met contacten op het internet (zoals chatten) dan jongere kinderen. De oudere tieners 

hebben daardoor vaker met internetrisico’s te maken. Uit hun onderzoek kwam ook naar 

voren dat meisjes meer communiceren op het internet, maar dat dit niet inhoudt dat zij met 

meer risico’s in aanraking komen. 

De hypothese die hierop aansluit luidt: 

H 2: Adolescenten die meer bekwame en frequente internetgebruikers zijn, lager opgeleide 

adolescenten, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten, vertonen vaker risicogedrag 

op het internet, in tegenstelling tot adolescenten die minder bekwame en frequente 

internetgebruikers zijn, hoger opgeleide adolescenten, jongere adolescenten en vrouwelijke 

adolescenten.  
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Methoden 

De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is gericht op de relatie tussen het 

risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet en de invloed van ouders en peers 

daarop. Om deze relatie te onderzoeken is er gebruik gemaakt van het cross-sectionale 

ontwerp. Bij een cross-sectionaal ontwerp wordt een steekproef afgenomen op één moment in 

de tijd (Bryman, 2008). Dit kost relatief weinig tijd wat de praktische haalbaarheid ten goede 

komt. Dit zorgt echter ook voor een zwakkere interne validiteit omdat het niet mogelijk is om 

een causale richting (een ontwikkeling naarmate de tijd verstrekt) uit de resultaten te 

genereren. Wel wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande schalen wat de 

interne validiteit weer ten goede komt. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van 

bestaande schalen, wordt een exploratieve factoranalyse uitgevoerd.  

Het trekken van een volledig aselecte steekproef over heel Nederland is voor dit onderzoek 

niet mogelijk vanwege de praktische haalbaarheid, wat een nadeel is voor de externe 

validiteit. Dit nadeel is echter relatief klein want het internetgebruik in Nederland is ongeveer 

hetzelfde in het hele land (Eurostat, 2011). Dit maakt dat er voor een non-proportionele 

quotastreekproef gekozen is. Binnen deze steekproef zijn de subgroepen leeftijd, geslacht en 

opleidingsniveaus: mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs), havo (hoger algemeen 

voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), gedefinieerd. Om 

deze steekproef te trekken werd één middelbare school uitgekozen: het Sondervick College 

Veldhoven. Deze middelbare school heeft in 2008 een veiligheidsconvenant met de gemeente 

en de politie afgesloten en was daarom bereid om mee te werken. Tot op heden hield deze 

school zich echter niet specifiek bezig met internetrisico’s of internetveiligheid. Binnen deze 

school werden twee klassen van zowel de eerste, tweede en derde klas van mavo, havo en 

vwo geselecteerd voor deelneming aan een enquête. Bij een enquête zijn er geen interviewer 

effecten wat de betrouwbaarheid verhoogt. Gebruik maken van een enquête was bovendien 

praktisch haalbaar omdat het relatief goedkoop en tijdbesparend is (Bryman, 2008). De 

klassen werden geselecteerd door de directeuren van de verschillende opleidingsniveaus. Aan 

de leerlingen uit deze klassen werd door een docent gevraagd of zij de enquête wilden 

invullen. Voorafgaand aan de enquêtevragen stond een korte inleidende tekst, zodat de 

respondenten wisten waarover ze bevraagd gingen worden. Elke respondent kreeg dezelfde 

vragen, in dezelfde volgorde en op dezelfde manier. De enquête bestond enkel uit gesloten 

vragen. Dat maakte het makkelijker om de antwoorden te verwerken en ze met elkaar te 

vergelijken. Een nadeel van de enquête was dat respondenten geen aanvullende informatie 

konden geven zoals een toelichting op hun antwoord. In totaal zijn er 430 enquêtes ingevuld. 
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Hiervan zijn slechts 15 enquêtes niet bruikbaar, omdat elf enquêtes nog niet half ingevuld 

waren en vier enquêtes kapot waren gescheurd. 415 enquêtes waren dus wel bruikbaar. Een 

verklaring voor deze hoge graad van respons kan zijn dat de respondenten via de middelbare 

school benaderd werden en ze de enquête op school konden invullen. De respondenten 

kunnen een soort druk hebben gevoeld omdat de enquête is uitgedeeld door de docent. Dit 

verhoogt echter het risico op sociaal wenselijke antwoorden. Om dit zoveel mogelijk tegen te 

gaan werd de anonimiteit benadrukt. Dit werd deels gedaan door de inleidende tekst op de 

enquête en deels doordat de enquête na het invullen in een envelop gestoken kon worden. Dit 

zorgde ervoor dat zowel de klasgenoten als de docenten de antwoorden van de respondenten 

niet konden zien.  

 

Meetinstrumenten 

De enquête verzamelde achtergrond informatie over de respondenten (leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau), informatie over de frequentie van het internetgebruik, de internet skills, 

informatie over de rol van de ouders en peers bij hun internetgebruik en informatie over 

verschillende internetrisico’s waar de respondenten mee in aanraking kunnen komen. Deze 

informatie is meestal verzameld middels bestaande schalen. Wanneer de schalen aangepast 

werden is er via een exploratieve factoranalyse, uitgevoerd in het kwantitatieve 

analyseprogramma SPSS, nagegaan of alle items wel degelijk correspondeerden met de schaal 

waaraan ze gerelateerd werden. Daarna is voor elke geconstrueerde schaal de interne 

betrouwbaarheid gemeten via Cronbach’s Alpha. Deze schalen zijn met hun bijbehorende 

items opgenomen in de appendix. De belangrijkste meetinstrumenten worden hierna kort 

uiteengezet. Daarbij is telkens aangegeven aan welke studie de schalen ontleend zijn, hoe de 

nieuw geconstrueerde schaal genoemd kan worden en welke Cronbach’s Alpha daarbij hoort.  

 

Skills (bekwaamheid) van het internet: Dit werd gemeten door de adolescent aan te laten 

geven hoe goed hij bepaalde dingen op een computer kan. Er is gebruik gemaakt van een 5-

punten schaal, van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’, ook was er de optie ‘weet ik niet’. De meeste 

items van deze schaal werden afgeleid uit de studie van Livingstone, et al. (2011). De skills 

van de adolescent zijn middels een exploratieve factoranalyse opgedeeld in twee factoren. De 

eerste factor kan omschreven worden als downloaden, uploaden & installeren (Cronbach’s α= 

.861) en de tweede factor kan omschreven worden als omgaan met veiligheid op de computer 

en het internet (Cronbach’s α= .773). 



17 
 

Parental mediation strategieën: Deze strategieën werden gevonden door te vragen naar hoe de  

ouders omgaan met het internetgebruik van de adolescent en de controle door de ouders van 

het internetgebruik van de adolescent. Er moest aangegeven worden hoe vaak de adolescenten 

een bepaalde situatie al hebben meegemaakt. Dit kon ingevuld worden op een 5-punten 

schaal, van ‘nooit’ tot ‘vaak’. Tevens was er bij de vraag naar de controle van het 

internetgebruik de optie ‘weet ik niet’. De items van deze schalen werden ontleend uit de 

studies van Livingstone et al. (2011) en Sonck et al. (2011). Een exploratieve factoranalyse 

bracht vervolgens in kaart dat de strategieën monitoring (Cronbach’s α= .844), active safety 

(Cronbach’s α= .809) en co-use (Cronbach’s α= .773) door ouders bij het internetgebruik van 

Nederlandse adolescenten worden ingezet. Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over 

programma’s die op de computer gezet kunnen worden om het internetgebruik van de 

adolescent in de gaten te kunnen houden. Daarbij moest de adolescent aangeven of een 

bepaalde situatie wel of niet van toepassing is. Er is dus gebruik gemaakt van een binaire 

schaal met 0 (nee) en 1 (ja) en daarbij ook de optie ‘weet ik niet’. Deze items werden ook 

ontleend aan de studie van Livingstone et al. (2011). Vervolgens werden ze gecombineerd tot 

een schaal en vormden de strategie technical restriction (Cronbach’s α= .674). Ook werden er 

vragen gesteld over dingen die je kunt doen op het internet. De adolescent moest vervolgens 

aangeven of hij dat nooit mag doen, alleen als de ouders mee kijken, alleen met toestemming 

van de ouders of dat hij dat altijd mag doen. De items voor deze vragen werden ontleend aan 

de studie van Livingstone & Helsper (2008) en de studie van Livingstone et al. (2011). Deze 

items werden vervolgens gedichotomiseerd naar 0 (nee) en 1 (ja) en zo konden twee binaire 

schalen geconstrueerd worden, wat twee strategieën voortbracht; restrictive mediation 

(Cronbach’s α= .618) en interaction restriction (Cronbach’s α= .832). 

 

Peer mediation strategieën: Deze strategieën werden gevonden door te vragen naar hoe peers 

omgaan met het internetgebruik van de adolescent. Daarbij moest aangegeven worden hoe 

vaak de adolescent bepaalde situaties heeft meegemaakt. Er werd gebruik gemaakt van een 5-

punten schaal, van ‘nooit’ tot ‘vaak’. De items voor deze vragen zijn afgeleid uit de studie van 

Nathanson (2001) en de studie van Livingstone et al (2011). Ook werden er vragen gesteld 

waarbij de adolescent moest aangeven in hoeverre hij het ergens mee eens of niet mee eens is. 

De items voor deze vragen zijn ontleend uit de studie van Mangleburg & Bristol (1998). Ook 

bij deze vraag werd er gebruik gemaakt van een 5-punten schaal, maar dan van ‘helemaal 

oneens’ tot ‘helemaal eens’. Middels een exploratieve factoranalyse werden de strategieën co-

use (Cronbach’s α= .793) en discussion (Cronbach’s α= .694) gevonden, net zoals de strategie 
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active safety (Cronbach’s α= .791). Ook de informatieve dimensie (Cronbach’s α= .807) en de 

normatieve dimensie (Cronbach’s α= .678) van beïnvloeden zijn middels een exploratieve 

factoranalyse gevonden.  

 

Risicogedrag: Het risicogedrag op het internet is in kaart gebracht door een aantal vragen te 

stellen over pornografische inhoud, gewelddadige inhoud, racisme, contact risico’s en privacy 

risico’s. Hierbij moest de adolescent telkens aangeven hoe vaak hij bepaalde situaties al mee 

heeft gemaakt. Er werd gebruik gemaakt van een 5-punten schaal, van ‘nooit’ tot ‘vaak’. De 

items voor deze vragen zijn ontleend uit de studie van Livingstone et al. (2011) en de studie 

van Livingstone & Helsper (2008). Vervolgens is middels een exploratieve factoranalyse 

gekeken welke items samen een schaal vormen en zo een bepaald risico representeren. Hieruit 

kwamen vier risico’s naar voren, waar de adolescent vanuit eigen intentie mee te maken heeft 

gekregen: pornografische inhoud (Cronbach’s α= .948), privacy risico’s (cronbach’s α= .865), 

gewelddadige en hatelijke inhoud (Cronbach’s α= .807) en contact risico’s (Cronbach’s 

α=.928). 
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Resultaten 

In onderstaand deel volgt de beschrijving en analyse van de enquêtedata. Deze enquête werd 

met behulp van de enquêtescanner in het programma Optical Mark Recognition ingevoerd. 

Vervolgens zijn de resultaten in het kwantitatieve analyseprogramma SPSS geïmporteerd en 

geanalyseerd. Vooraleerst wordt de steekproef beschreven, waarna systematisch een antwoord 

wordt geformuleerd op de onderzoeksvragen en wordt aangegeven of de hypothesen wel of 

niet worden bevestigd.  

Beschrijving van de steekproef 

De steekproef bestond uit 415 leerlingen, allen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten was 13 jaar (M = 13.69; SD = 0.96). 29.6 % van de 

respondenten zit in het eerste leerjaar, 37.3 % in het tweede leerjaar en 33.0% in het derde 

leerjaar van de middelbare school. 32.5 % van de respondenten zit op de Mavo, 10.4 % op 

Mavo/Havo, 23.9 % op de Havo, 7.0 % op Havo/Vwo en 26.3 % op het Vwo. 95.9 % van de 

respondenten heeft een Nederlandse nationaliteit, de overige 4.1 % heeft een andere 

nationaliteit. Naast de demografische gegevens kwam ook naar voren dat 47.2 % van de 

respondenten het internet enkele keren per dag gebruikt. 43.1 % gebruikt het internet 

dagelijks en 8.7 % gebruikt internet enkele dagen per week. 0.7 % is er wekelijks op te vinden 

en slechts 0.2 % gebruikt het internet maandelijks.  

Beantwoording onderzoeksvragen 

RQ 1: Met welke internetrisico’s zijn Nederlandse adolescenten vanuit eigen intentie in 

aanraking gekomen? 

Op het internet kunnen adolescenten in aanraking komen met veel verschillende soorten 

risico’s. Deze risico’s zijn door Walrave (2012) ingedeeld in een schema waarbij onderscheid 

is gemaakt tussen contact- en content risico’s en risico’s waarmee de adolescent te maken 

krijgt door het eigen gedrag of het gedrag van een ander. In deze masterproef is onderzocht 

met welke internetrisico’s Nederlandse adolescenten vanuit eigen intentie in aanraking 

komen. Zoals in de meetinstrumenten is aangegeven kan er een onderscheid gemaakt worden 

tussen de risico’s pornografische inhoud, privacy risico’s, gewelddadige en hatelijke inhoud 

en contact risico’s. Daarnaast is er gekeken naar de frequenties van de ingevulde antwoorden. 

Dit heeft in kaart gebracht dat adolescenten vanuit eigen intentie het meeste in aanraking 

komen met het risico pornografische inhoud (M = 1.74; SD= 1.06). Onder dit risico behoren 

het bezoeken van een porno website, het tegenkomen van afbeeldingen of video’s van een 

naakt persoon of van iemands geslachtsdelen of van iemand die seks heeft. Privacy risico’s 
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zoals het geven van persoonlijke informatie aan iemand waarmee de adolescenten alleen 

contact heeft via het internet, staan op de tweede plek (M = 1.52; SD = 0.76). Onder privacy 

risico’s behoren ook het geven van persoonlijke informatie wanneer de adolescent kans maakt 

op een prijs en het geven van afbeeldingen, profielgegevens of contactgegevens aan andere 

internetgebruikers, die de adolescent alleen via het internet kent. Met dit risico komen 

adolescenten vanuit eigen intentie dus iets minder vaak in aanraking. Het risico gewelddadige 

en hatelijke inhoud staat op de derde plaats (M = 1.29; SD = 0.74). Met dit risico wordt het 

bezoeken van een website die vijandig of hatelijk is tegenover een groep mensen en het 

bezoeken van een website met gewelddadige of griezelige afbeeldingen bedoeld. 

Adolescenten krijgen vanuit eigen intentie het minste te maken met contact risico’s (M = 

1.28; SD = 0.66), zoals iemand persoonlijk ontmoeten die ze via het internet hebben leren 

kennen. Dit kan zijn via chatrooms, e-mail, spelletjes, sociale netwerk sites en MSN 

Messenger. 

RQ 2: ‘Welke strategieën van parental mediation worden ingezet door ouders bij het 

internetgebruik van Nederlandse adolescenten?’  

Om het vertonen van risicogedrag van adolescenten tegen te gaan, hanteren ouders van 

adolescenten verschillende parental mediation strategieën. Zoals aangegeven bij de ‘invloed 

van ouders’ zijn er al veel verschillende indelingen binnen parental mediation gemaakt. Veel 

daarvan zijn gericht op het medium televisie, maar er wordt ook steeds meer onderzoek 

gedaan naar de invloed van parental mediation op het internetgebruik. Niet alle onderzoekers 

zijn het eens over welke strategieën ouders inzetten om de internetrisico’s te reduceren en 

welke strategieën daarin effectief zijn. Zoals bij de meetinstrumenten is gebleken is er sprake 

van zes strategieën van parental mediation. Ze worden nu even toegelicht.  

De eerste strategie kan benoemd worden als active safety. Deze wordt volgens de 

respondenten het meeste gebruikt (M = 1.97; SD = 0.81). Het omvat het praten over het 

internet en de gevaren van het internet door de ouders en de uitleg van de ouders wanneer de 

adolescent iets vervelends mee maakt op het internet. Ook het door de ouders laten zien hoe 

de adolescent veilig kan surfen op het internet hoort bij deze strategie, net zoals het door de 

ouders stimuleren van de adolescent om dingen te leren van het internet. Dit is de enige 

strategie die gevonden is, waarbij de ouder in gesprek gaat met de adolescent. De strategie die 

na active safety het meest wordt toegepast kan benoemd worden als monitoring (M = 1.47; 

SD = 0.69). Deze strategie heeft betrekking op het controleren van de internet activiteiten van 

de adolescenten door de ouders. Hierbij wordt het sociale netwerk profiel gecontroleerd, 
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gekeken welke vrienden de adolescent heeft toegevoegd en welke informatie de adolescent 

over zichzelf verteld op het internet. Bij deze strategie hoort ook het door de ouders 

controleren van de e-mail van de adolescent en welke websites de adolescent heeft bezocht. 

De derde strategie kan benoemd worden als co-use (M = 1.41; SD = 0.62). Deze strategie 

houdt in dat de ouder in de buurt blijft van de computer wanneer de adolescent online is en 

dat de ouder meekijkt op het computerscherm. Hierbij is de ouder aanwezig in de buurt van 

de adolescent, maar deelt niet de activiteit waar de adolescent mee bezig is. Hier wordt mee 

bedoeld dat de ouders bijvoorbeeld op het computer scherm meekijken als de adolescent op 

internet persoonsgegevens moet verstrekken, wil deelnemen aan een online wedstrijd of wil 

shoppen op het internet. Voor deze strategieën is gebruik gemaakt van een 5-punten schaal 

waardoor het gemiddelde tussen 1 en 5 ligt. Voor de andere drie strategieën, interaction 

restriction, restrictive mediation en technical restriction is, zoals bij de meetinstrumenten is 

aangegeven, gebruik gemaakt van een binaire schaal. Dit maakt dat voor deze strategieën het 

gemiddelde tussen 0 en 1 ligt. Volgens de respondenten wordt restrictive mediation (M = 

0.18; SD = 0.16) iets meer toegepast dan interaction restriction (M = 0.16; SD = 0.29). 

Restrictive mediation wil zeggen dat de adolescent toestemming nodig heeft van de ouders 

om bepaalde dingen (zoals shoppen of deelnemen aan een wedstrijd) op het internet te mogen 

doen. Bij interaction restriction verbieden de ouders bepaalde dingen (zoals instant 

messaging, chatten, e-mail en spelletjes) die de adolescent op het internet kan doen. Technical 

restriction wordt het minst gebruikt (M = 0.04; SD = 0.13). Deze strategie houdt in dat 

adolescenten niet op alle websites kunnen surfen omdat de ouders een programma hebben 

geïnstalleerd dat bepaalde websites tegenhoudt. Ook houdt deze strategie in dat de ouders een 

programma gebruiken dat bijhoudt welke websites de adolescent gebruikt of hoe lang de 

adolescent online is. 

H 1: Parental mediation strategieën waarbij de ouders met de adolescent in gesprek gaan, 

zoals active co-use, discussion en evaluative mediation en active safety, zijn het meest 

effectief in het reduceren van risicogedrag met betrekking tot internet contacten. 

RQ 3: Welke strategie van parental mediation is het meest effectief in het reduceren van 

risicogedrag met betrekking tot internet content? 

Om er achter te komen welke strategie van parental mediation het meeste effectief is in het 

reduceren van risicogedrag met betrekking tot internet contacten en internet content is er 

gebruik gemaakt van regressieanalyse. In deze analyse worden de parental mediation 

strategieën co-use, active safety, monitoring, interaction restriction, technical restriction en 
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restrictive mediation ingevoerd als onafhankelijke variabelen en de internetrisico’s als 

afhankelijke variabelen. 

Tabel 1. 
Lineaire regressie analyse parental mediation strategieën (zonder toevoeging controle 
variabelen). 

 

Uit de regressieanalyse blijkt dat zowel de parental mediation strategie restrictive mediation 

(β= -.149; p= .037) als de strategie interaction restriction (β= -.144; p= .028) significante 

voorspellers zijn voor het vanuit eigen intentie in aanraking komen met privacy risico’s. Hier 

is er sprake van een negatieve relatie, wat wil zeggen dat zowel restrictive mediation als 

interaction restriction zorgt voor een afname van het in aanraking komen met privacy risico’s. 

De andere parental mediation strategieën zijn geen significante voorspellers voor privacy 

risico’s. Geen enkele parental mediation strategie blijkt een significante voorspeller te zijn 

van het vertonen van contact risico’s. Dat wil dus zeggen dat H 1 aan de hand van deze 

resultaten niet bevestigd kan worden, aangezien restrictive mediation en interaction restriction 

geen parental mediation strategieën zijn waarbij de ouders met de adolescent in gesprek gaan.  

De internet content risico’s die onderzocht zijn, zijn pornografische inhoud en gewelddadige 

en hatelijke inhoud. Uit de regressieanalyse blijkt dat zowel de parental mediation strategie 

restrictive mediation (β= -.210; p= .002), de strategie active safety (β= -.209; p= .003) als de 

strategie technical restrictions (β= .153 p= .018) significante voorspellers zijn voor het vanuit 

eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. Opvallend hierbij is dat de 

strategieën restrictive mediation en active safety een negatief effect hebben, terwijl technical 

restriction een positief effect op dit risicogedrag heeft. Dit wil dus zeggen dat het toepassen 

van de strategie technical restriction leidt tot een toename van het vanuit eigen intentie in 

 
Risico pornografische 

inhoud 
Risico gewelddadige of 

hatelijke inhoud 
Contact risico’s Privacy risico’s 

Variabele B β p B β p B β p B β p 

Constant 2.764  .000 1.813  .000 1.432  .000 -1.063  .346 

Active 
safety 

-.299 -.209 .003 -.185 -.181 .014 -.002 -.002 .982 -.099 -.100 .181 

Co-use -.192 -.091 .180 -.087 -.059 .415 -.078 -.056 .447 .065 .044 .541 

Monitoring .032 .018 .814 .045 .036 .661 .056 .047 .572 .013 .010 .899 

Restrictive 
mediation 

-1.514 -.210 .002 -.659 -.129 .067 -.449 -.094 .192 -.746 -.149 .037 

Interaction 
restriction 

.456 .115 .061 .058 .020 .751 -.040 -.015 .818 -.397 -.144 .028 

Technical 
restriction 

1.365 .153 .018 .648 .102 .134 .196 .033 .635 .172 .028 .688 

 
 

R2 = 0.16, F (6) = 7.88,  
p < .001 

R2 = 0.07, F (6) = 3.11,  
p = .006 

R2 = 0.01, F (6) = .49,  
p = .818 

R2 = 0.05, F (6) = 2.14,  
p = .050 
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aanraking komen met pornografische inhoud. De strategie active safety (β= -.181; p= .014) 

blijkt een significante voorspeller te zijn voor het opzoeken van gewelddadige of hatelijke 

inhoud. De overige parental mediation strategieën vertonen geen significante relaties met dit 

onderzochte risicogedrag. 

Om te kijken of de invloed van parental mediation strategieën op het risicogedrag blijft 

bestaan, na het toevoegen van een aantal controle variabelen (karakteristieken van de 

adolescent), zijn deze opgenomen in blok 2 van de regressieanalyse. 

Tabel 2. 
 Hiërarchische lineaire regressie analyse van parental mediation strategieën, onder controle 
voor karakteristieken van de adolescent.  

 

Door de toevoeging van de controle variabelen is geen enkele parental mediation strategie een 

significante voorspeller meer, voor het in aanraking komen met privacy risico’s of contact 

risico’s. Deze resultaten leiden ertoe dat, dus ook na toevoeging van controle variabelen, H 1 

niet bevestigd kan worden. Ook voor de internet content risico’s treedt er na de toevoeging 

van de controle variabelen een verschil op. Zo blijkt dat de parental mediation strategie 

 
Risico pornografische 

inhoud 
Risico gewelddadige of 

hatelijke inhoud 
Contact risico’s Privacy risico’s 

Variabele B β p B β p B β p B β p 

Constant 1.578  .265 1.170  .360 .422  .736 .629  .615 

 Blok 2: Parental mediation & controle variabelen 

Active 
safety 

-.102 -.069 .478 -.055 -.048 .670 .067 .060 .598 -.044 -.040 .673 

Co-use -.013 -.006 .950 -.175 -.096 .370 .046 .026 .810 .004 .002 .985 

Monitoring -.119 -.066 .518 .052 .037 .756 .060 .044 .714 -.058 -.044 .723 

Restrictive 
mediation 

-.934 -.117 .184 -.612 -.098 .333 -.779 -.130 .209 -.501 -.085 .419 

Interaction 
restriction 

.836 .229 .003 .123 .043 .623 .041 .015 .868 -.332 -.124 .178 

Technical 
restriction 

1.334 .166 .054 .839 .133 .178 .055 .009 .928 .665 .112 .275 

Leeftijd .151 .134 .089 .058 .066 .470 .005 .006 .945 .047 .057 .545 

Geslacht -.823 -.347 .000 -.409 -.221 .020 -.161 -.090 .348 -.051 -.029 .765 

Opleidings- 
niveau 

-.171 -.074 .326 -.122 -.068 .437 -.225 -.130 .145 .006 .004 .966 

Internet 
frequentie 

.319 -.072 .401 .159 .046 .641 .194 .058 .563 .345 .106 .304 

Skills: 
downl, upl, 

install. 
.075 .056 .574 .019 .018 .874 .171 .170 .147 .019 .019 .871 

Skills: 
veiligheid 

op pc, 
internet 

-.029 -.022 .813 .048 .047 .668 .082 .083 .455 .064 .066 .564 

 R2 = 0.36, F(12) =5.86,  
p < .001 

R2 = 0.14, F(12) =1.75,  
p = .064 

R2 = 0.11, F (6) = 1.35,  
p = .201 

R2 = 0.07, F (6) = .80,  
p = 0.65 
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interaction restriction een positieve voorspeller (β= .229; p= .003) wordt, voor het vanuit 

eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. De strategieën restrictive 

mediation, active safety en technical restriction tonen nu geen significant verband meer aan 

met dit risico. Er werden verder geen andere significante verbanden gevonden tussen een 

parental mediation strategie en het vanuit eigen intentie te maken krijgen met het risico 

gewelddadige of hatelijke inhoud. 

RQ 4: Zijn de strategieën van peer mediation (discussion en co-viewing) ook toepasbaar op 

het internetgebruik van adolescenten? 

Volgens onderzoek van Nathanson (2001) kent peer mediation twee strategieën: discussion en 

co-viewing. Deze strategieën zijn volgens haar toepasbaar op het internetgebruik van 

adolescenten. Zoals bij de meetinstrumenten is aangegeven, is dit middels een exploratieve 

factoranalyse (opgenomen in de appendix) bevestigd. De strategie co-use (M = 1.34; SD = 

0.70) omvat het kijken naar porno op het internet met vrienden, het samen met vrienden 

websites die over geweld gaan of racistisch zijn bezoeken en het samen met vrienden contact 

zoeken met internetgebruikers die de adolescent en zijn vrienden niet kennen. De strategie 

discussion (M = 1.52; SD = 0.72) omvat het praten met vrienden over porno op het internet, 

over gewelddadige of discriminerende websites en over contact zoeken met mensen die de 

adolescent en zijn vrienden niet kennen. Volgens dit onderzoek kent peer mediation echter 

ook nog een derde strategie. Deze is gelijkend op de parental mediation strategie active safety. 

Nu is deze strategie echter gericht op de invloed door peers met betrekking tot veiligheid op 

het internet. Deze strategie, die ook active safety genoemd kan worden (M = 1.41; SD = 

0.67), omvat uitleg door vrienden over hoe het internet veilig gebruikt kan worden en waarom 

sommige websites goed en andere slecht zijn. Hierbij hoort ook dat vrienden de adolescent 

vertellen hoe hij zich moet gedragen richting andere mensen op het internet en het met 

vrienden praten over de risico’s van het internet.  

Mangleburg & Bristol (1998) maakten een onderscheid tussen een normatieve dimensie en 

een informatie dimensie van beïnvloeding van adolescenten door peers. In dit onderzoek is 

dat onderscheid ook terug gevonden door middel van een exploratieve factoranalyse 

(opgenomen in de appendix). Deze twee dimensies van beïnvloeding kunnen toegepast 

worden op het internetgebruik van adolescenten. De informatieve dimensie van beïnvloeden 

(M = 2.18; SD = 0.97) wil namelijk zeggen, het vragen van hulp aan vrienden als de 

adolescent nog niet genoeg ervaring heeft met bepaalde dingen van het internet, het krijgen 

van informatie van vrienden voordat de adolescent bepaalde dingen op het internet doet en het 
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kijken wat vrienden van de adolescent doen om er zo zeker van te zijn dat de adolescent de 

goede dingen op het internet doet. De normatieve dimensie (M = 2.30; SD = 0.94) houdt in, 

het denken dat vrienden het zouden goedkeuren wanneer de adolescent op het internet surft, 

het weten welke dingen op het internet een goede indruk maken op de vrienden van de 

adolescent en het belangrijk vinden dat de vrienden de dingen die de adolescent op het 

internet doet leuk vinden.  

RQ5: Welke invloed heeft peer mediation op het risicogedrag van adolescenten op het 

internet? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag zijn de peer mediation 

strategieën co-use, discussion en active safety en de normatieve en informatieve dimensie van 

beïnvloeding ingevoerd als onafhankelijke variabelen in een regressieanalyse. De 

internetrisico’s zijn ingevoerd als afhankelijke variabelen. 

Tabel 3.  
Lineaire regressie analyse peer mediation strategieën (zonder toevoeging controle 
variabelen). 

 

Uit deze regressieanalyse blijkt dat strategie co-use een significante voorspeller is (β= .464; 

p< .001) voor het vanuit eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. Dit 

wil zeggen dat wanneer peers de strategie co-use toepassen, de adolescent vanuit eigen 

intentie meer in aanraking komt met pornografische inhoud. Ditzelfde geldt ook voor de 

strategie peer discussion (β= .256; P < .001). De strategie active safety heeft echter een 

negatieve significante relatie (β= -.109; p= .009) met het risico pornografische inhoud. Dat 

wil zeggen dat het risico van in aanraking komen met pornografische inhoud vanuit eigen 

intentie afneemt wanneer de strategie active safety wordt toegepast. De peer mediation 

 Risico pornografische 
inhoud 

Risico gewelddadige of  
hatelijke inhoud 

Contact risico’s Privacy risico’s 

Variabele B β p B β p B β p B β p 

Constant .615  .000 .167  .075 1.432  .001 .488  .000 

Co-use .706 .464 .000 .700 .662 .000 .297 .313 .000 .497 .457 .000 

Discussion .378 .256 .000 .011 .010 .849 .142 .154 .016 .088 .084 .175 

Active 
safety 

-.173 -.109 .009 .029 .026 .519 .146 .148 .002 .054 .048 .306 

Informatieve 
dimensie 

-.077 -.070 .133 .029 .038 .405 .002 .003 .962 .005 .007 .901 

Normatieve 
dimensie 

.005 .005 .911 .028 .036 .402 .051 .074 .151 .064 .080 .108 

 R2 = 0.45, F(5) = 66.33, 
p < .001 

R2 = 0.47, F(5) = 72.60, 
p < .001 

R2 = 0.26, F(5) = 27.98, 
p < .001 

R2 = 0.30, F(5) = 35.48, 
p < .001 
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strategie co-use blijkt ook een positieve significante voorspeller (β= .662; p< .001) te zijn 

voor het vanuit eigen intentie in aanraking komen met gewelddadige en hatelijke inhoud. De 

andere strategieën en dimensies van beïnvloeden bleken allen geen significante voorspellers te 

zijn voor dit risicogedrag. Dit geldt ook voor het voorspellen van privacy risico’s. Ook dan 

blijkt er alleen een significante relatie (β= .457; p< .001) tussen de strategie co-use en privacy 

risico’s. De strategie co-use is ook een significante voorspeller (β= .313; p< .001) voor de 

contact risico’s. Net zoals de strategie discussion (β= .154; p= .016) en de strategie active 

safety (β= .148; p= .002) significante voorspellers zijn voor de contact risico’s. Dat wil 

zeggen dat wanneer deze strategieën worden toegepast door peers, er een toename van contact 

risico’s is. De informatieve en normatieve dimensie van beïnvloeding zijn beiden geen 

significante voorspellers voor het onderzochte risicogedrag.  

Om te kijken of de invloed van peer mediation strategieën op het risicogedrag blijft 

bestaan, na het toevoegen van een aantal controle variabelen (karakteristieken van de 

adolescent), zijn deze opgenomen in blok 2 van de regressie. 

Tabel 4.  
Hiërarchische lineaire regressie analyse van peer mediation strategieën, onder controle 
voor karakteristieken van de adolescent. 

 Risico pornografische 
inhoud 

Risico gewelddadige of 
hatelijke inhoud 

Contact risico’s Privacy risico’s 

Variabele B β p B β p B β p B β p 

Constant -.707  .391 -.617  .290 -.172  .811 -1.133  .119 

 Blok 2: Peer mediation & controle variabelen 

Co-use .698 .515 .000 .798 .781 .000 .267 .283 .003 .523 .571 .000 

Discussion -.192 .138 .064 -.098 -.093 .181 .148 .153 .101 .104 .100 .252 

Active 
safety 

-.096 -.062 .272 .070 .060 .258 .191 .176 .013 .075 .064 .330 

Informatieve 
dimensie 

-.037 -.032 .630 .044 .050 .426 .038 .047 .569 .087 .100 .203 

Normatieve 
dimensie 

-.012 -.010 .877 .030 .033 .582 -.010 -.012 .884 -.012 -.013 .861 

Leeftijd .178 .155 .002 .087 .101 .034 .013 .017 .794 .085 .099 .097 

Geslacht -.410 -.175 .002 -.122 -.069 .188 .010 .006 .929 .282 .161 .015 

Opleidings-
niveau 

-.222 -.095 .051 -.088 -.050 .271 -.112 -.069 .259 -.053 -.031 .593 

Internet 
frequentie 

-.199 -.049 .341 -.056 -.018 .706 -.057 -.020 .752 .256 .084 .164 

Skills: 
downl, upl, 

install. 
.034 .027 .682 -.048 -.051 .412 .108 .126 .132 -.002 -.002 .978 

Skills: 
veiligheid op 
pc, internet 

-.038 -.030 .631 -.000 .000 .994 .037 .042 .599 -.050 -.053 .477 

 R2 = 0.57, F(11)=23.14, 
p < .001 

R2 = 0.62, F(11)=28.67, 
p < .001 

R2 = 0.32, F(11)= 8.40, 
p < .001 

R2 = 0.40, F(11)=11.75, 
p < .001 
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Uit deze analyse komt naar voren dat er nog steeds sprake is van een significante positieve 

relatie tussen de strategie co-use (β= .515; p< .001) en het vanuit eigen intentie in aanraking 

komen met het risico pornografische inhoud. De strategie discussion blijkt echter geen 

significante voorspeller meer te zijn voor dit risicogedrag, net zoals de strategie active safety 

dat niet meer blijkt te zijn. De strategie co-use is nog steeds een significante voorspeller voor 

het opzoeken van gewelddadige of hatelijke inhoud (β= .781; p< .001) en voor het in 

aanraking komen met privacy risico’s vanuit eigen intentie (β= .571; p< .001). De strategie 

discussion blijkt geen significante voorspeller meer te zijn voor het vanuit eigen intentie in 

aanraking komen met contact risico’s. De strategie co-use is dit echter wel nog (β= .283; p= 

.003), net zoals active safety (β= .176; p= .013) dat ook nog is. De andere peer mediation 

strategieën die zijn ingevoerd in de regressieanalyse zijn geen significante voorspellers voor 

het onderzochte risicogedrag. 

H 2: Adolescenten die meer bekwame en frequente internetgebruikers zijn, lager opgeleide 

adolescenten, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten, vertonen vaker risicogedrag 

op het internet, in tegenstelling tot adolescenten die minder bekwame en frequente 

internetgebruikers zijn, hoger opgeleide adolescenten, jongere adolescenten en vrouwelijke 

adolescenten.  

Om inzicht te krijgen in de rechtstreekse invloed van de variabelen leeftijd, geslacht, 

opleidingsniveau, frequentie van het internetgebruik en bekwaamheid van de 

internetgebruiker op het risicogedrag van de adolescent is er een regressieanalyse uitgevoerd.  

Tabel 5.  
Lineaire regressieanalyse van karakteristieken van de adolescent. 

 Risico pornografische 
inhoud 

Risico gewelddadige of  
hatelijke inhoud 

Contact risico’s Privacy risico’s 

Variabele B β p B β p B β p B β p 

Constant -.343  .738 .163  .947 .342  .668 -.434  .621 

Leeftijd .230 .201 .002 .108 .126 .070 .038 .047 .503 .114 .113 .067 

Geslacht -.886 -.379 .000 -.463 -.262 .000 -.174 -.107 .144 -.033 -.019 .801 

Opleidings-
niveau 

-.322 -.138 .024 -.169 -.096 .147 -.128 -.079 .245 -.102 -.058 .401 

Internet 
frequentie 

.076 .019 .770 .137 .044 .524 .153 .123 .978 .401 .132 .073 

Skills: 
downl, upl, 

install. 
.120 .097 .235 .032 .034 .704 .125 .185 .043 .063 .068 .470 

Skills: 
veiligheid op 
pc, internet 

.004 .003 .970 .067 .071 .405 .057 .084 .331 .005 .005 .956 

 R2 = 0.28, F(6) = 13.00, 
p < .001 

R2 = 0.14, F(6) = 5.54, 
p < .001 

R2 = 0.11, F(5) = 3.98, 
p = .001 

R2 = 0.06, F(5) = 2.14, 
p = .051 



28 
 

Uit deze regressieanalyse blijkt dat er een significante positieve relatie is (β= .201; p= .002) 

tussen de leeftijd van de adolescent en het in aanraking komen met pornografische inhoud 

vanuit eigen intentie. Dit geeft aan dat een oudere adolescent eerder vanuit eigen intentie te 

maken krijgt met pornografische inhoud dan een jongere adolescent. Er werden verder geen 

significante verbanden gevonden tussen leeftijd en het onderzochte risicogedrag.  

Geslacht blijkt ook een significante voorspeller voor het in aanraking komen met 

pornografische inhoud (β= -.379; p< .001) vanuit eigen intentie. Dit geldt ook voor het risico 

gewelddadige en hatelijk inhoud (β= -.262; p< .001). Dit wil zeggen dat mannelijke 

adolescenten eerder vanuit eigen intentie in aanraking komen met deze twee vormen van 

risicogedrag. Geslacht is echter geen significante voorspeller voor de privacy risico’s en 

contact risico’s. 

Het opleidingsniveau van de adolescent blijkt ook een belangrijke voorspeller van 

risicogedrag. Zo is er een significant verband (β= -.138; p= .024) gevonden tussen het 

opleidingsniveau en het vanuit eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. 

Dit negatieve verband wil zeggen dat wanneer de adolescent een hoger opleidingsniveau 

heeft, dit risicogedrag afneemt. 

De skills (bekwaamheid) van de adolescent zijn zoals aangegeven bij de meetinstrumenten 

opgedeeld in twee factoren. Uit de regressieanalyse blijkt dat skills van downloaden, uploaden 

en installeren een significant verband hebben (β= .185; p= .043) met het vanuit eigen intentie 

in aanraking komen met contact risico’s. Wanneer de adolescent dus meer bekwaam is met 

downloaden, uploaden en installeren zal hij eerder dit risicogedrag vertonen. De factor 

omgaan met veiligheid op de computer en het internet was geen significante voorspeller voor 

het onderzochte risicogedrag.  

Uit deze resultaten blijkt dat H 2 gedeeltelijk bevestigd kan worden. Adolescenten die meer 

bekwaam zijn met downloaden, uploaden en installeren, adolescenten die een lager 

opleidingsniveau hebben, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten vertonen vaker 

sommige vormen van risicogedrag. Dit in tegenstelling tot adolescenten die minder bekwaam 

zijn met downloaden, uploaden en installeren, adolescenten die een hoger opleidingsniveau 

hebben, jongere adolescenten en vrouwelijke adolescenten. Het gaat hierbij echter slechts 

telkens om één of enkele vormen van het onderzochte risicogedrag. Daarnaast kon er ook niet 

aangetoond worden dat de frequentie van het internetgebruik van de adolescent een 

voorspeller is van het onderzochte risicogedrag.  
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Conclusie en discussie 

In deze masterproef is er aan de hand van een enquête getracht inzicht te krijgen in de invloed 

van ouders en peers op het risicogedrag van Nederlandse adolescenten op het internet. Met 

behulp van de resultaten, kunnen al bestaande theorieën worden aangevuld maar ook 

tegengesproken. Door gedetailleerde bevraging is er een goed inzicht verkregen in de 

internetrisico’s waar adolescenten vanuit eigen intentie mee in aanraking komen. De huidige 

bevindingen hebben aangetoond dat adolescenten niet alleen per ongeluk geconfronteerd 

worden met verschillende internetrisico’s maar dat ze deze risico’s ook zelf opzoeken. Zo is 

gebleken dat de adolescenten vanuit eigen intentie het meeste in aanraking komen met het 

risico pornografisch inhoud. De andere risico’s waar adolescenten vanuit eigen intentie mee 

in aanraking kunnen komen zijn privacy risico’s, gewelddadige en hatelijke inhoud en contact 

risico’s.  

De studie geeft verder een beter inzicht in welke parental mediation strategieën en peer mediation 

strategieën wel of geen invloed hebben op het risicogedrag van adolescenten. De al bestaande 

literatuur over de verschillende strategieën die ouders inzetten om de risico’s van het internet 

voor hun kind te reduceren, maakt dat er verwacht wordt dat ouders van adolescenten een 

grote invloed hebben op het reduceren van risicogedrag. Vooral parental mediation 

strategieën waarbij de ouder in gesprek gaat met het kind, zouden van invloed moeten zijn op 

het reduceren van risicogedrag en in het bijzonder risicogedrag met betrekking tot internet 

contacten. Uit dit onderzoek kwamen deze strategieën echter niet naar boven als strategieën 

die toegepast worden door de ouders. Het was dus ook niet mogelijk om de invloed van deze 

strategieën te meten. De enige strategie die in dit onderzoek gevonden is waarbij sprake is van 

een gesprek tussen ouder en kind, is active safety. Deze strategie blijkt echter geen significant 

verband te hebben met het risicogedrag dat betrekking heeft op internet contacten. Deze 

strategie is wel een significante voorspeller voor het vanuit eigen intentie in aanraking komen 

met risico’s van internet content (pornografische inhoud en gewelddadige of hatelijke 

inhoud). Dit is een negatief verband, wat wil zeggen toepassen van de strategie active safety 

zorgt voor een afname van dit risicogedrag. Naast de strategie active safety is ook de invloed 

van de strategieën co-use, monitoring, interaction restriction, technical restriction en 

restrictive mediation geanalyseerd. De parental mediation strategieën restrictive mediation, 

interaction restriction en technical restriction blijken significante voorspellers voor bepaalde 

vormen van risicogedrag. Zo leidt het toepassen van de strategieën restrictive mediation en 

interaction restriction tot een afname van het vanuit eigen intentie in aanraking komen met 

privacy risico’s. Een verband tussen restrictive mediation en contact risico’s is niet gevonden, 
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in tegenstelling tot onderzoek van Lwin, Stanaland, & Miyazaki (2008) die met hun 

onderzoek aantoonden dat toepassen van de strategie restrictive mediation de kans op 

risicovol online contact verkleint. Wel is gebleken dat toepassen van de strategie restrictive 

mediation leidt tot een afname van het vanuit eigen intentie in aanraking komen met 

pornografische inhoud. Toepassen van de strategie technical restriction zou echter resulteren 

in het toenemen van het vanuit eigen intentie in aanraking komen met pornografische inhoud. 

Dit zou mogelijk kunnen komen omdat de ouders niet duidelijk zijn tegen het kind. Om deze 

bewering te kunnen staven is echter verder onderzoek noodzakelijk. Livingstone en Helsper 

(2008) gaven al aan dat toepassen van de strategie technical restriction niet effectief is in het 

verminderen van internetrisico’s. 

Afgaand op de literatuur wordt er verwacht dat een aantal karakteristieken van de adolescent 

ook invloed kunnen hebben op het risicogedrag en de invloed van de parental mediation 

strategieën wellicht weg verklaren. De invloed is daarom gecontroleerd, door middel van het 

invoeren van een aantal variabelen gericht op karakteristieken van de adolescent. Gevolg is 

dat het verband tussen de strategie active safety en risico’s van internet content verdwijnt. 

Ook het verband tussen de strategie technical restriction en pornografische inhoud en het 

verband tussen restrictive mediation en het risico pornografische inhoud blijkt na de 

toevoeging van controle variabelen niet meer te bestaan. Het is zelfs zo dat nu nog slechts één 

parental mediation strategie een significant verband heeft met het onderzochte risicogedrag. 

Het gaat daarbij om de toepassing van de strategie interaction restriction. Livingstone en 

Helsper (2008) gaven aan dat de strategie interaction restriction leidt tot een beperking van de 

totale internetrisico’s. Dit wordt door deze studie niet bevestigd, aangezien het gaat om een 

positief significant verband. Dit wil zeggen dat toepassen van de strategie interaction 

restriction, ervoor zorgt dat de adolescent vanuit eigen intentie meer in aanraking komt met 

pornografische inhoud. Een reden hiervoor zou kunnen zijn, dat het door de ouders verbieden 

van bepaalde dingen die je op het internet kan doen, juist de interesse van de adolescent voor 

deze dingen opwekt. Door dit onderzoek kan deze reden echter niet hard gemaakt worden. 

Toekomstig onderzoek zou de achterliggende oorzaak hiervan verder kunnen belichten. De 

strategieën co-use en monitoring vertonen zowel voor als na de toevoeging van controle 

variabelen geen significante verbanden met het onderzochte risicogedrag. Er kan dus 

geconcludeerd worden dat het risicogedrag van adolescenten op het internet niet wordt 

gereduceerd door gebruik te maken van parental mediation strategieën.  
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Naast de invloed van ouders is ook de invloed van peers op het risicogedrag onderzocht. De 

hoeveelheid aan studies rondom de invloed van peers op het risicogedrag van adolescenten is 

momenteel nog erg beperkt, daarom levert dit deel van deze studie een exploratieve bijdrage in dit 

onderzoeksveld. Nathanson (2001) gaf al aan dat peers een grote invloed op elkaar uit kunnen 

oefenen. Zo kunnen ze bepaalde normen met betrekking tot acceptabele inhoud ontwikkelen 

en daarna druk op elkaar uitoefenen om dit materiaal wel of juist niet te bekijken.  

Deze studie bracht in kaart dat er drie peer mediation strategieën (co-use, discussion en active 

safety) en twee dimensies van beïnvloeden (informatieve en normatieve dimensie) zijn. Er is 

onderzocht wat de invloed van deze variabelen op het risicogedrag van adolescenten is. 

Wanneer peers de strategie co-use toepassen, leidt dat ertoe dat de adolescent vanuit eigen 

intentie meer in aanraking komt met alle onderzochte vormen van risicogedrag 

(pornografische inhoud, gewelddadige en hatelijke inhoud, privacy risico’s en contact 

risico’s). Wanneer de strategie discussion wordt toegepast komt de adolescent vanuit eigen 

intentie meer in aanraking met pornografische inhoud. De strategie discussion en de strategie 

active safety leiden tot een toename van de contact risico’s. Wanneer peers de strategie active 

safety toepassen heeft dit echter tot gevolg dat er een afname is van het vanuit eigen intentie 

in aanraking komen met pornografische inhoud. Ook bij deze analyse is de invloed van peer 

mediation strategieën op het risicogedrag gecontroleerd, door middel van het invoeren van 

een aantal variabelen gericht op karakteristieken van de adolescent. Vervolgens blijkt er nog 

steeds een positief significant verband aanwezig te zijn tussen de strategie co-use en alle 

onderzochte vormen van risicogedrag. Dit wil zeggen dat toepassen van deze strategie leidt 

tot een toename van het risicogedrag. De strategie discussion blijkt echter geen significante 

voorspeller meer te zijn voor het onderzochte risicogedrag. Na het toevoegen van de controle 

variabelen veranderde ook de invloed van de strategie active safety. Zo wordt er geen 

significant verband meer aangetroffen tussen deze strategie en het vanuit eigen intentie in 

aanraking komen met pornografische inhoud. Wel blijkt deze strategie nog een positief 

significant verband te hebben met het in aanraking komen met contact risico’s. De normatieve 

en informatieve dimensie van beïnvloeding zijn zowel voor als na het toevoegen van de 

controle variabelen geen significante voorspellers voor het onderzochte risicogedrag.  

 

De karakteristieken van de adolescent worden in deze studie niet enkel gezien als 

controlevariabelen. Er is namelijk ook gekeken wat de rechtstreekse invloed van bepaalde 

karakteristieken, op het risicogedrag van adolescenten is. Uit de literatuur is afgeleid dat 

adolescenten die meer bekwame en frequente internetgebruikers zijn, lager opgeleide 
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adolescenten, oudere adolescenten en mannelijke adolescenten, vaker risicogedrag op het 

internet vertonen, in tegenstelling tot adolescenten die minder bekwame en frequente 

internetgebruikers zijn, hoger opgeleide adolescenten, jongere adolescenten en vrouwelijke 

adolescenten. Deze studie bevestigt dat gedeeltelijk. Zo is er een significant positief verband 

gevonden tussen de leeftijd van de adolescent en het vanuit eigen intentie in aanraking komen 

met pornografische inhoud. Geslacht blijkt ook een significante voorspeller voor dit 

risicogedrag en tevens voor het risico gewelddadige en hatelijke inhoud. Tussen het 

opleidingsniveau van de adolescent en het vanuit eigen intentie in aanraking komen met 

pornografische inhoud is een negatief significant verband gevonden. Daarnaast blijkt dat de 

skills van downloaden, uploaden en installeren een positief significant verband hebben met 

het vanuit eigen intentie in aanraking komen met contact risico’s. Er kan dus geconcludeerd 

worden dat adolescenten die meer bekwaam zijn met downloaden, uploaden en installeren, 

adolescenten die een lager opleidingsniveau hebben, oudere adolescenten en mannelijke 

adolescenten vaker sommige vormen van risicogedrag vertonen. Dit in tegenstelling tot 

adolescenten die minder bekwaam zijn met downloaden, uploaden en installeren, 

adolescenten die een hoger opleidingsniveau hebben, jongere adolescenten en vrouwelijke 

adolescenten. 

 

Deze studie heeft enkele beperkingen. Ten eerste is de schaal pornografische inhoud een 

zwakte. Aan het begin van deze masterproef is immers aangegeven dat risicogedrag gezien 

wordt als het bewust opzoeken van gevaren. De schaal pornografische inhoud bevat echter 

een aantal items waarbij de adolescent dit risico misschien niet vanuit eigen intentie heeft 

meegemaakt (zoals het tegenkomen van afbeeldingen of video's van een naakt persoon). Ten 

tweede zijn de data voor deze studie vergaard via een enquête, ofwel via zelfrapportering. Er 

zijn verder geen observaties gedaan of metingen bij de ouders en peers van de adolescent. 

Wanneer dit bij vervolgonderzoek wel wordt gedaan, kan dat nieuwe inzichten met zich mee 

brengen. Ten derde zijn de respondenten vergaard op slechts één middelbare school. Dit 

maakt het onmogelijk om generaliseerbare uitspraken te doen over de populatie. Als laatste 

biedt deze studie weinig significante resultaten. Dit zou te wijten kunnen zijn aan de beperkte 

steekproefgrootte. Toekomstig onderzoek bij een bredere populatie zou wellicht leiden tot 

meer significante resultaten en het ook mogelijk maken om te generaliseren.  
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Appendix 

Factoranalyse van skills van internetgebruiker 
 

 Gestandaard. 
ladingen 

Verklaarde 
variantie 

Cronbach’s 
Alpha 

Factor 1: Omgaan met veiligheid op de computer en 
het internet 

 60.11 % 0.773 

hoe goed kan je de filter voorkeuren wijzigen 0.644   

hoe goed kan je ongewenste advertenties of e-mail 
blokkeren  

0.770   

hoe goed kan je informatie vinden over hoe het internet 
veilig gebruikt kan worden 

0.616   

hoe goed kan je berichten van iemand blokkeren 0.707   

Factor 2: Downloaden, uploaden & installeren  71.33 % 0.861 

hoe goed kan je een programma downloaden van het 
internet 

0.991   

hoe goed kan je muziek of filmpjes downloaden van het 
internet 

0.739   

hoe goed kan je filmpjes op het internet plaatsen 0.674   

hoe goed kan je een programma installeren op de 
computer 

0.814   
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Factoranalyse van parental mediation strategieën  

 Gestandaard. 

ladingen 

Verklaarde 

variantie 

Cronbach’s 

Alpha 

Factor 1: Monitoring  61.94 % 0.844 

hoe vaak controleren je ouders je profiel op sociale 
netwerk sites 

0.846 

 
  

hoe vaak controleren je ouders welke vrienden je toevoegt 
aan sociale netwerk sites 0.832   

hoe vaak controleren je ouders welke informatie je over 
jezelf vertelt op het internet 0.692   

hoe vaak controleren je ouders je e-mailberichten 0.597   

hoe vaak controleren je ouders welke websites je bezoekt 0.631   

Factor 2: Discussion  58.10 % 0.809 

hoe vaak hebben je ouders je uitgelegd wat je moet doen als 
je iets vervelends mee maakt op het internet 0.764   

hoe vaak praten je ouders met je over de gevaren van het 
internet 0.754   

hoe vaak praten je ouders met je over surfen op het 
internet 

0.718   

hoe vaak hebben je ouders je laten zien hoe je veilig kan 
surfen op het internet 0.674   

hoe vaak stimuleren je ouders je om zelf dingen te leren van 
het internet 0.532   

Factor 3: Active safety  21.40 % 0.773 

hoe vaak blijven je ouders in de buurt van de pc als je op het 
internet surft 0.828   

hoe vaak kijken je ouders mee op het scherm als je op het 
internet surft 0.561   
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Factoranalyse van peer mediation strategieën 

 Gestandaard. 

ladingen 

Verklaarde 

variantie 

Cronbach’s 

Alpha 

Factor 1: Co-use  63.46 % 0.793 

hoe vaak kijk je samen met je vrienden naar porno op het 
internet 

0.687   

hoe vaak bezoek je samen met je vrienden websites die 
over geweld gaan 

0.785   

hoe vaak bezoek je samen met je vrienden websites die 
racistisch (discriminerend) zijn 

0.756   

hoe vaak zoek je samen met je vrienden contact met 
mensen die jullie niet kennen via het internet 

0.631   

Factor 2: Discussion  53.90 % 0.694 

hoe vaak praat je met je vrienden over porno op het 
internet 

0.540   

hoe vaak praat je met je vrienden over websites die over 
geweld gaan 

0.772   

hoe vaak praat je met je vrienden over websites die 
racistisch (discriminerend) zijn 

0.716   

hoe vaak praat je met je vrienden over contact zoeken met 
mensen die jullie niet kennen via het internet 

0.450   

Factor 3: Active safety  61.81 % 0.791 

hoe vaak hebben je vrienden je uitgelegd hoe je het 
internet veilig kan gebruiken 

0.816   

hoe vaak hebben je vrienden je uitgelegd waarom 
sommige websites goed en andere slecht zijn 

0.774   

hoe vaak hebben je vrienden je verteld hoe je je moet 
gedragen tegenover andere mensen op het internet 

0.532   

hoe vaak praat je met je vrienden over de risico's van het 
internet 

0.670   

Factor 4: Informatieve beïnvloeding  73.02 % 0.807 

vraag je er naar bij je vrienden als je nog niet genoeg 
ervaring hebt met bepaalde dingen van het internet 

0.655   

krijg je informatie van vrienden voordat je bepaalde 
dingen op het internet doet 

0.889   

kijk je eerst wat je vrienden doen om er zeker van te zijn 
dat je de goede dingen op het internet doet 

0.776   

Factor 5: Normatieve beïnvloeding  63.29 % 0.678 

denk je dat wanneer je op het internet surft je daar dingen 
doet die je vrienden zouden goedkeuren 

0.459   

is het voor jou belangrijk dat je vrienden die dingen die je 
op het internet doet leuk vinden 

0.602   

wil je weten welke dingen op het internet een goede 
indruk maken op je vrienden 

0.999   
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Factor analyse van risicogedrag op het internet 

 Gestandaard. 

ladingen 

Verklaarde 

variantie 

Cronbach’s 

Alpha 

Factor 1: Risico pornografische inhoud  85.46 % 0.948 

hoe vaak heb je zelf een porno website bezocht 0.868   

hoe vaak ben je afbeeldingen of video's van een naakt 
persoon tegengekomen 

0.862   

hoe vaak ben je afbeeldingen of video's van iemands 
geslachtsdelen tegengekomen 

0.904   

hoe vaak ben je afbeeldingen of video's van iemand die 
seks heeft tegengekomen 

0.960   

Factor 2: Privacy risico  65.83 % 0.865 

hoe vaak heb je op het internet persoonlijke informatie 
over jezelf verteld aan een andere internetgebruiker 

0.643   

hoe vaak heb je op het internet persoonlijke informatie 
over jezelf verteld toen je kans maakte op een prijs 

0.678   

hoe vaak heb je profielgegevens van jezelf gegeven aan 
een andere internetgebruiker die je alleen kent via het 
internet 

0.833   

hoe vaak heb je beelden van jezelf gegeven aan een andere 
internetgebruiker die je alleen kent via het internet 

0.794   

hoe vaak heb je contactgegevens van jezelf gegeven aan 
een andere internetgebruiker die je alleen kent via het 
internet 

0.832   

Factor 3: Contact risico  71.28 % 0.928 

hoe vaak heb je iemand persoonlijk ontmoet die je via het 
internet hebt leren kennen 

0.764   

hoe vaak heb je via een sociale netwerk site mensen leren 
kennen die je daarna persoonlijk ontmoet 

0.727   

hoe vaak heb je via MSN mensen leren kennen die je 
daarna persoonlijk ontmoet 

0.820   

hoe vaak heb je via een chatroom mensen leren kennen die 
je daarna persoonlijk ontmoet 

0.891   

hoe vaak heb je via spelletjes op het internet mensen leren 
kennen die je daarna persoonlijk ontmoet 

0.811   

hoe vaak heb je via e-mail mensen leren kennen die je 
daarna persoonlijk ontmoet 

0.829   

Factor 4: Risico gewelddadige en hatelijke inhoud  27.63 % 0.807 

hoe vaak heb je zelf een website met gewelddadige of 
griezelige afbeeldingen bezocht 

0.978   

hoe vaak heb je zelf een website bezocht die vijandig of 
hatelijk is over een groep mensen 0.670   

 

 


