Wat denk jij van internet en gsm?

Jouw mening telt!

Graag willen we jouw mening kennen over internet en gsm: hoe gebruik je het internet en je
gsm? Wat vind je leuk? Welke dingen vind je minder leuk?
Nergens op deze vragenlijst moet je je naam schrijven. Je antwoorden zijn dus volledig
geheim. Alle antwoorden van alle leerlingen die in België meedoen, zullen samengebracht
worden om hieruit te leren wat jonge mensen denken van internet en gsm. Je school, je
leerkrachten of je ouders zullen nooit je antwoorden te weten komen. We vragen je dan ook
om eerlijk op alle vragen te antwoorden. Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Wat telt
is jouw mening of jouw ervaring!
We hebben ook enkele vragen voor je ouders: of en hoe zij het internet en de gsm
gebruiken en wat zij erover denken. Hun antwoorden worden samen met de antwoorden van
alle andere ouders samengebracht.
Tijdens het antwoorden op de vragen zijn volgende zaken zeer belangrijk:
Deze vragenlijst zal door een computer gelezen worden.
 Daarom is het heel belangrijk dat je de bolletjes volledig zwart maakt. Dus wel zo
maar niet zo  of zo .
 Gebruik voor het kleuren van de bolletjes enkel een zwarte of donkerblauwe balpen,
geen vulpen of potlood.
 Denk goed na voor je een bolletje kleurt. Wanneer je toch een antwoord wilt
veranderen, dan kan je een kruis maken over het foutief gekleurde bolletje en het
bolletje van je nieuwe antwoord kleuren.
 Gelieve zeker geen Blanco Roller of Tipp-Ex te gebruiken. Soms mag je zelf een
eigen antwoord neerschrijven. Let er dan op dat je binnen het kadertje blijft want
anders kan de computer je antwoord niet lezen.

Alvast heel erg bedankt voor je medewerking!

Het onderzoeksteam

Universiteit Antwerpen
Departement Communicatiewetenschappen
Sint-Jacobstraat 2
2000 Antwerpen
Tel: 03/275 55 67
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We beginnen deze enquête met enkele algemene vraagjes over jezelf.

Hoe oud ben je?


11 jaar



16 jaar



12 jaar



17 jaar



13 jaar



18 jaar



14 jaar



19 jaar



15 jaar



Ouder dan 19 jaar

Ben je een jongen of een meisje?


Jongen



Meisje



Ander land:



Andere:

Waar ben je geboren?


België

Wat is je nationaliteit?


Belg

In welk jaar zit je?


1ste jaar



4de jaar



2de jaar



5de jaar



3de jaar



6de jaar



7de jaar
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Welke studierichting volg je?


ASO



KSO





TSO



Geen specifieke opleiding (1ste of 2de middelbaar)

BSO/deeltijds BSO

Duid aan wie er allemaal in je huis woont (in het huis waar je het meest bent)



Moeder



Stiefmoeder



Vader



Stiefvader



Jongere broer(s)



Jongere stiefbroer(s)



Oudere broer(s)



Oudere stiefbroer(s)



Jongere zus(sen)



Jongere stiefzus(sen)



Oudere zus(sen)



Oudere stiefzus(sen)



Grootmoeder



Grootvader



Nog iemand anders

Welke taal of talen spreek je thuis? Meerdere antwoorden zijn mogelijk


Nederlands



Berbers



Italiaans



Frans



Turks



Spaans



Duits



Arabisch



Portugees



Engels



Pools



Andere:
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Wat is het hoogste diploma van je (stief)vader?


Geen diploma



Hoger middelbaar onderwijs (tot 18 jaar)



Lager onderwijs



Hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)



Lager middelbaar
onderwijs (tot 15 jaar)



Ik weet het niet

Wat is het beroep van je (stief)vader? Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk

Wat is het hoogste diploma van je (stief)moeder?


Geen diploma



Hoger middelbaar onderwijs (tot 18 jaar)



Lager onderwijs



Hoger onderwijs (hogeschool of universiteit)



Lager middelbaar
onderwijs (tot 15 jaar)



Ik weet het niet

Wat is het beroep van je (stief)moeder? Omschrijf dit zo duidelijk mogelijk

Wat is je postcode?
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De volgende vragen gaan over wat je zoal doet met je gsm en op het internet.

Heb je een eigen gsm?


Ja



Neen

Duid voor elke zin aan of deze voor jou klopt. Als de zin niet klopt voor jou, dan
moet je het bolletje leeg laten


Ik kies er soms voor om geen gsm te gebruiken want ik vind het te duur.



Ik kies er soms voor om geen gsm te gebruiken want ik heb angst om mijn gsm
kwijt te spelen als ik hem ergens mee naartoe neem.



Ik kies er soms voor om geen gsm te gebruiken want ik vind het niet leuk om
altijd en overal bereikbaar te zijn.



Ik kies er soms voor om geen gsm te gebruiken want ik voel me gecontroleerd
door mijn ouders.



Ik kies er soms voor om geen gsm te gebruiken want ik maak me zorgen om de
invloed van de gsm op mijn gezondheid.



Het is me al eens overkomen dat ik meer moest betalen voor een beltoon dan ik
oorspronkelijk dacht.



Ik maak soms foto’s of filmpjes met mijn gsm die ik dan op het internet plaats.



Ik maak soms foto’s of filmpjes met mijn gsm die ik dan doorstuur naar anderen.



Ik betaal mijn gesprekken en sms’jes altijd met mijn eigen geld.



Ik betaal mijn gesprekken en sms’jes soms met mijn eigen geld.



Het is me al eens overkomen dat ik onbewust een betalend abonnement voor
nieuwe beltonen nam.
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Gebruik je het internet?




Ja

Neen

Hoe lang ben je doorgaans bezig op het internet?
Tel de tijd op die je ’s morgens, ’s middags en ’s avonds doorbrengt op het internet…
Op een schooldag

Op een woensdag

Op een zaterdag, zondag of
tijdens de vakantie



Niet op het internet



Niet op het internet



Niet op het internet



Minder dan een half
uur



Minder dan een half
uur



Minder dan een half uur



Een half tot 1 uur



Een half tot 1 uur



Een half tot 1 uur



1 tot 2 uur



1 tot 2 uur



1 tot 2 uur



2 tot 3 uur



2 tot 3 uur



2 tot 3 uur



3 tot 4 uur



3 tot 4 uur



3 tot 4 uur



4 tot 5 uur



4 tot 5 uur



4 tot 5 uur



Meer dan 5 uur



Meer dan 5 uur



Meer dan 5 uur

Zou je eigenlijk graag veel minder, minder, evenveel, meer of veel meer bezig zijn op
het internet?


Veel minder



Minder



Meer



Veel meer



Evenveel



Waarvoor gebruik jij het internet het MEEST? Kleur slechts één bolletje


Ik gebruik het internet vooral om informatie op te zoeken



Ik gebruik het internet vooral om me te ontspannen



Ik gebruik het internet vooral om te praten met anderen
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Duid per mogelijkheid aan hoe vaak je met deze bedoeling op het internet surft
Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Altijd

Ik surf naar websites om bepaalde
informatie op te zoeken











Ik surf naar websites zonder dat ik echt
naar iets op zoek ben











Ik surf naar websites op zoek naar
wedstrijden of leuke aanbiedingen











Ik surf naar websites op zoek naar advies
over een bepaald probleem











Hoe vaak heb je de volgende dingen al meegemaakt of gedaan op het internet?
Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Virussen ontvangen op je computer









Op websites komen die foto’s of filmpjes
tonen met naakte mensen









Ongevraagd e-mails met reclame (spam)
ontvangen









Per ongeluk op pornowebsites
terechtkomen









In contact komen met iemand die heel wat
ouder is dan jou en die zich voordoet als
een jongere op de chat









Websites die informatie over jou vragen









Muziek downloaden via programma’s als
SoulSeek, eDonkey, KaZaa









Op het internet de vraag gekregen van
iemand die heel wat ouder is dan jou om
seksuele informatie te geven over jezelf









Voor een schooltaak informatie van een
website gebruiken zonder bronvermelding
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Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Op websites komen die foto’s of filmpjes
tonen die je gruwelijk of walgelijk vindt









Op het internet de vraag gekregen van
iemand die heel wat ouder is dan jou om
seksuele handelingen te doen









Op websites komen die personen
belachelijk maken omdat ze een bepaalde
huidskleur, afkomst of religie hebben









Bewust zoeken naar pornowebsites









Op websites komen die foto’s of filmpjes
met geweld tonen









Hoe erg vind je deze dingen?
Helemaal

Een beetje

niet erg

erg

Virussen ontvangen op je computer







Op websites komen die foto’s of filmpjes tonen met
naakte mensen







Ongevraagd e-mails met reclame (spam)
ontvangen







Per ongeluk op pornowebsites terechtkomen







In contact komen met iemand die heel wat ouder is
dan jij en die zich voordoet als een jongere op de
chat







Websites die informatie over jou vragen







Muziek downloaden via programma’s als SoulSeek,
eDonkey, KaZaa







Op het internet de vraag gekregen van iemand die
heel wat ouder is dan jou om seksuele informatie te
geven over jezelf







Voor een schooltaak informatie van een website
gebruiken zonder bronvermelding







Zeer erg
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Helemaal

Een beetje

niet erg

erg

Op websites komen die foto’s of filmpjes tonen die
je gruwelijk of walgelijk vindt







Op het internet de vraag gekregen van iemand die
heel wat ouder is dan jou om seksuele handelingen
te doen







Op websites komen die personen belachelijk maken
omdat ze een bepaalde huidskleur, afkomst of
religie hebben







Bewust zoeken naar pornowebsites







Op websites komen die foto’s of filmpjes met
geweld tonen







Zeer erg

Hoe vaak speel jij computerspelletjes of videogames?


Nooit



1 keer per week



Minder dan 1 keer per maand



Enkele keren per week



1 keer per maand



Elke dag



Enkele keren per maand



Als je speelt, speel je dan… ?


Minder dan een uur



1 tot 2 uren



2 tot 3 uren



3 tot 4 uren



Meer dan 4 uren
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Hoe graag speel je volgende soorten computer- of videogames?
Ik speel dit

Ik speel dit

Ik speel dit

soort

soort

soort

spelletjes

spelletjes

spelletjes

niet

graag

zeer graag





































Second Life







Sport games



















Actie/ Shooters
(Half Life, Quake, Grand Theft Auto, Counter Strike…)

Strategische games
(Anno 1701, Age of Empires, Civilization, Command &
Conquer…)

Sim(s)
(Sim City, The Sims…)

Race games/ flight simulators
(Gran Turismo, Formula 1, MS Flight Simulator…)

Managementgames
(Championship Manager, Racing Career Manager…)

Avonturenspelletjes
(Broken Sword, Riven, Myst Worlds, CSI…)

(FIFA 2007, NHL 07, Madden NFL, Top Spin…)

Online games
(World of Warcraft, Guild Wars…)

Online gokken
(casino (poker, Black Jack…), paardenrennen,
voetbalweddenschappen…)
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Hoe vaak heb je de volgende dingen al meegemaakt of gedaan?
Nooit

Zelden

Soms

Vaak

Anderen breken in je e-mail of MSN
in en veranderen het paswoord









Ik breek in iemands e-mail of MSN
in en verander het paswoord









Anderen breken in je e-mail of MSN
in en sturen berichten naar jouw
contactpersonen.









Ik breek in iemands e-mail of MSN
in en stuur berichten naar zijn/haar
contactpersonen.









Anderen pesten mij via gsm of het
internet









Ik pest anderen via gsm of het
internet









Anderen sluiten je uit uit een online
groep









Ik sluit anderen uit uit een online
groep.









Anderen maken een filmpje of foto
van me zonder dat ik het weet en
plaatsen dit op het internet
(bijvoorbeeld op You Tube)









Ik maak een filmpje of foto van
iemand zonder dat hij/zij het weet en
plaats dit op het internet
(bijvoorbeeld op You Tube)









Iemand blijft je e-mails of sms’jes
sturen hoewel je er van die persoon
geen wenst.

















Je blijft e-mails of sms’jes sturen
naar een persoon hoewel hij/zij dit
niet wenst
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Hoe erg vind je deze dingen?
Helemaal

Een beetje

niet erg

erg

Anderen breken in je e-mail of MSN in en
veranderen het paswoord







Ik breek in iemands e-mail of MSN in en
verander het paswoord







Anderen breken in je e-mail of MSN in en sturen
berichten naar jouw contactpersonen.







Ik breek in iemands e-mail of MSN in en stuur
berichten naar zijn/haar contactpersonen







Anderen pesten mij via gsm of het internet







Ik pest anderen via gsm of het internet







Anderen sluiten je uit uit een online groep







Ik sluit anderen uit uit een online groep







Anderen maken een filmpje of foto van me
zonder dat ik het weet en plaatsen dit op het
internet (bijvoorbeeld op You Tube)







Ik maak een filmpje of foto van iemand zonder
dat hij/zij het weet en plaats dit op het internet
(bijvoorbeeld op You Tube)







Iemand blijft je e-mails of sms’jes sturen hoewel
je er van die persoon geen wenst.







Je blijft e-mails of sms’jes sturen naar een
persoon hoewel hij/zij dit niet wenst



















Zeer erg
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De volgende vragen gaan over je internetgebruik bij jou thuis.

Gebruik je THUIS het internet?


Ja



Neen

Waar staat de computer die je thuis HET MEEST gebruikt?





Daar waar je thuis HET MEEST op het internet zit, is daar iemand in de buurt? Indien je
thuis geen internet hebt, kan je deze vraag overslaan.
nooit

zelden

soms

vaak

altijd

Als ik thuis op het internet zit, dan
ben ik alleen.











Als ik thuis op het internet zit, dan is
er een jongere broer of zus in de
buurt.











Als ik thuis op het internet zit, dan is
er een oudere broer of zus in de
buurt.











Als ik thuis op het internet zit, dan is
één van mijn ouders in de buurt.











Als ik thuis op het internet zit, dan is
er een volwassene in de buurt.











Op welke andere plaatsen (dus niet thuis of op school) gebruik je wel eens het
internet? Je mag meerdere bolletjes inkleuren


In de bibliotheek



Op het werk van pa of ma



In een internetcafé



In winkels waar men games
verkoopt



Bij vriend(inn)en thuis



Nog ergens anders
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Duid voor elke stelling aan of deze voor jou klopt of niet
Ja

Neen









Mijn ouders hebben me geleerd hoe ik kan surfen op het internet





Mijn ouders hebben me geleerd hoe ik kan chatten





Ik help mijn ouders soms als ze een probleem hebben met het internet
Mijn ouders vragen me soms om hulp wanneer ze een probleem
hebben met het internet

Duid voor iedere zin aan hoe vaak dit bij jou voorkomt
Ik weet het

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Ik surf samen met mijn
ouders naar websites









Mijn ouders vragen me
wat ik doe op het internet











Mijn ouders kijken na
naar welke websites ik
heb gesurft











Ik wis de lijst van de
websites die ik heb
bezocht











Andere gezinsleden
gebruiken dezelfde
computer als ik





















niet
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Gelieve voor elke zin aan te duiden of deze voor jou klopt of niet en of je hieraan
gehoorzaamt.

Klopt niet

Klopt wel en ik

Klopt wel maar ik

gehoorzaam

gehoorzaam hier

hieraan

niet aan


Mijn ouders zeggen me welke
websites ik mag bezoeken.





Ik mag niet op het internet wanneer
ik alleen thuis ben.








Ik mag het internet thuis alleen
maar gebruiken voor schoolwerk.







Ik mag van mijn ouders maar een
bepaalde tijd op het internet.







Ik mag van mijn ouders niets
kopen op het internet.







Ik mag van mijn ouders niet
chatten.







Ik mag van mijn ouders niet
deelnemen aan wedstrijden op het
internet.







Ik mag van mijn ouders niets
downloaden.







Ik mag van mijn ouders geen
persoonlijke informatie geven op
het internet (zoals bijvoorbeeld
mijn naam, adres).







Ik mag van mijn ouders niet gamen
op het internet.







Ik mag van mijn ouders geen
chattaal gebruiken behalve als ik
chat
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De volgende vragenblokjes gaan over je internetgebruik op school

Gebruik je OP SCHOOL het internet?


Ja



Neen

Duid voor iedere zin aan of deze klopt voor jou. Indien ze niet klopt, dan moet je het
bolletje niet inkleuren, maar leeg laten.


Ik maak TIJDENS de lesuren gebruik van de computers op school.



Ik maak BUITEN de lesuren gebruik van de computers op school.



Op de computers op school mag ik enkel informatie opzoeken die met
school(werk) te maken heeft



Ik gebruik wel eens per ongeluk chattaal of sms-taal in een taak of bij een toets.



Ik gebruik chattaal of smstaal om sneller te kunnen noteren in de klas.



Ik maak soms schrijffouten in taken of bij toetsen omdat ik het gewoon ben om
veel chattaal of sms-taal te gebruiken.



Mijn leerkrachten zijn streng als ik chattaal of sms-taal gebruik in taken of
toetsen.

Zijn de volgende zinnen in jouw geval juist of niet juist?
Juist

Niet juist

Er is altijd een leerkracht in het lokaal waar de computers staan
wanneer ik het internet gebruik.





Op de computers op school staat een chatprogramma zoals MSN.





Tijdens de les wordt het internet soms gebruikt.

















Tijdens de les informatica/media krijgen leerlingen die al goed met het
internet kunnen werken andere oefeningen dan leerlingen die hier nog
niet zo goed in zijn
Gevorderde leerlingen helpen soms de beginners tijdens de les
informatica/media.
Ik leer op school hoe ik betrouwbare informatie op het internet kan
herkennen.
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De laatste vragen gaan over het internet en de gsm in het algemeen. Denk eraan: we
zijn geïnteresseerd in wat JIJ denkt, kan, doet of meemaakt.
Bij wie ga je soms te rade of van wie krijg je soms tips over internetgebruik? Je mag
voor de drie vragen telkens meerdere bolletjes inkleuren
Niemand Ouders

Jongere
broer of
zus

Oudere
broer of
zus

Leerkracht

Vriend(in)

Media

Wie geeft je soms
tips om beter met
het internet te
werken?















Wie wijst je soms
op de gevaren van
het internet?















Wanneer je iets
meemaakt op het
internet dat je niet
leuk vindt, aan wie
vertel je dat dan?













Gelieve voor elke stelling het bolletje te kleuren als deze voor jou klopt.


Ik kan een programma installeren op de computer



Ik kan een tekst typen op de computer



Ik kan een blog (weblog = dagboek op het internet) maken



Ik kan een website maken



Ik kan informatie opzoeken op het internet



Ik kan iemands computer hacken



Ik kan via een programma zoals MSN Messenger met anderen praten



Ik kan een bericht plaatsen op een discussieforum op het internet



Ik kan een programma downloaden van het internet



Ik kan een webcam gebruiken



Ik kan via het internet computerspelletjes spelen met andere mensen
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(vervolg vraag 39) Gelieve voor elke stelling het bolletje te kleuren als deze voor jou klopt



Ik kan een foto bewerken op de computer



Ik kan muziek downloaden van het internet



Ik kan filmpjes downloaden van het internet



Ik kan filmpjes op het internet plaatsen



Ik kan praten met anderen via een programma zoals Skype of Teamspeak

In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen?
Helemaal

Helemaal niet

Niet

akkoord

akkoord

Ik kan gemakkelijk enkele dagen
zonder internet.









Ik surf of speel liever op het
internet dan dat ik iets anders doe.









Door het surfen op het internet laat
ik mijn huiswerk soms liggen.









Als de internetaansluiting stuk zou
zijn, zou ik het internet missen.









Ik chat liever met mensen dan
praten in het echt.









Ik maak nieuwe vrienden via het
internet.









Een leven zonder het internet zou
saai en leeg zijn.









Akkoord

akkoord
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Beantwoord de volgende vragen met ja of neen (of ik weet het niet) Slechts één
antwoord per vraag mogelijk
Ik weet het

Ja

Neen

Heb je ooit het paswoord van je e-mail aan een
vriend of vriendin verteld?







Staat er persoonlijke informatie over jou op het
internet (bijvoorbeeld op een website, op
MySpace, op Noxa, op je MSN-profiel …)?







Heb je een eigen blog?







Heb je een eigen website?







Heb je al eens een e-mail over een wedstrijd
doorgestuurd naar vrienden of vriendinnen?







Heb je al eens een e-mail met reclame
doorgestuurd naar vrienden of vriendinnen?







Heb je al eens iets GEkocht op een site zoals
eBay?







Heb je al eens iets VERkocht op een site zoals
eBay?







Staat er een filter op je computer waardoor je niet
naar alle websites kan surfen?







niet
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Stel je voor dat je voor de eerste keer chat met iemand die je nog nooit in het echt
hebt ontmoet. Welke informatie zou je zeker niet, misschien niet, misschien wel of
zeker wel geven?
Mijn…

Zeker niet

Misschien

Misschien

Zeker

niet

wel

wel

Voornaam









Familienaam









Leeftijd









Geslacht









E-mailadres









Thuisadres









Telefoonnummer van thuis









Gsm-nummer









Hobby’s









School waar ik les volg









Pasfoto of andere foto waar ik op sta









Een filmpje van mezelf









Heb je al eens een mail ontvangen met reclame van



Ja



Neen

een bedrijf?
Wanneer je van een bedrijf een e-mail met reclame ontvangt (of zou ontvangen), wat
doe je dan (of zou je doen)? Duid bij elke mogelijkheid aan of deze voor jou van
toepassing is. Indien niet, laat het bolletje leeg.


Deze e-mail zeer aandachtig lezen



Deze e-mail snel eens bekijken



Deze e-mail direct verwijderen



Een boze e-mail sturen naar het bedrijf



Het e-mailadres van de verzender blokkeren
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Stel je voor dat een website jou een geschenk aanbiedt dat je leuk vindt. Maar in ruil
moet je wel bepaalde informatie geven. Welke informatie zou je zeker niet,
misschien niet, misschien wel of zeker wel geven?
Mijn…

Zeker

Misschien Misschien

Zeker

niet

niet

wel

wel

Voornaam









Familienaam









Leeftijd









Geslacht









E-mailadres









Thuisadres









Telefoonnummer van thuis









Gsm-nummer









Hobby’s









Lievelingsproducten









Lievelingswinkels









Het e-mailadres van een vriendin/vriend









Het e-mailadres van mijn vader of moeder









Het beroep van mijn vader of moeder
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In welke mate ga je akkoord of niet akkoord met de volgende stellingen?
Helemaal

Helemaal niet

Niet

akkoord

akkoord

Tieners zouden de toestemming
moeten vragen aan hun ouders voor
ze informatie invullen op het internet









Ik vind het leuk wanneer websites
informatie vragen over mij









Ik vraag me af waarom bepaalde
websites informatie over mij vragen









Ik maak me zorgen over wat een
website doet met informatie over mij









Ik kijk of een website mijn privacy
respecteert vooraleer ik vragen
beantwoord









Ik geef graag informatie aan
websites omdat ik dan aanbiedingen
krijg voor producten die ik leuk vind









Wanneer ik niet weet waarom een
website informatie over mij nodig
heeft, geef ik met opzet foute
informatie









Ik heb al eens gedaan alsof ik ouder
ben om toegang te krijgen tot een
website









Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Gesloten chatprogramma, zoals
MSN, waar je eerst contactpersonen
moet toevoegen aan je lijstje









Open chatbox, die voor iedereen vrij
toegankelijk is

























Akkoord

akkoord

Op welke manier chat je op het internet?
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Duid aan welke zinnen voor jou kloppen. Indien de zin niet klopt, dan kan je het bolletje
leeg laten.


Ik chat soms met andere jongeren die ik enkel ken van het internet.



Ik heb al eens mijn thuisadres gegeven aan iemand die ik enkel van het internet
ken.



Ik heb al eens mijn e-mailadres gegeven aan iemand die ik enkel van het internet
ken.



Ik praat enkel met mensen op het internet die ik al ken van op school of van
ergens anders.



Ik heb al eens gechat met een persoon die veel ouder is dan mij en die ik enkel
ken van het internet.



Ik heb me al eens voorgedaan als iemand anders (bijvoorbeeld iemand ouder,
jonger, van het andere geslacht …) tijdens het chatten.



Ik heb al eens gemerkt dat mijn chatpartner loog over wie hij of zij eigenlijk is.

In welke mate ben je het oneens of eens met de volgende stellingen?
Helemaal
oneens

Oneens

Eens

Helemaal
eens

Alle informatie die op het internet
staat is waar.









Ik geloof wat iemand op de chat
vertelt.









Je gelooft best niet alles wat op het
internet staat.









Ik heb geleerd hoe ik het verschil
kan zien tussen betrouwbare en
onbetrouwbare informatie op een
website.









Ik kan beoordelen hoe betrouwbaar
informatie op een website is.
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Hoe belangrijk of onbelangrijk vind je de volgende maatregelen voor een veiliger
internet?
Helemaal
niet
belangrijk

Niet
belangrijk

Belangrijk

Heel
belangrijk

Meer onderwijs rond de
gevaren van het internet









Meer informatie of advies voor
ouders









Meer websites met tips over
hoe het internet veilig
gebruiken









Betere filtersoftware waarmee
men de toegang tot bepaalde
websites kan blokkeren









Betere software om het
surfgedrag te kunnen
controleren









Meer websites met inhoud op
maat van jongeren









Strengere wetten voor
commerciële activiteiten
gericht op tieners op het
internet









Strengere wetten over porno
online









Centraal meldpunt voor
klachten over gevaren op het
internet









Meer websites waar enkel
minderjarigen op kunnen met
hun elektronische
identiteitskaart









Meer chatmogelijkheid waar
enkel minderjarigen op kunnen
met hun elektronische
identiteitskaart.
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1.

Heb je zelf nog een idee voor een maatregel of actie die de veiligheid van het

internet voor jongeren kan verbeteren?

We danken jou van harte voor je medewerking!
Voor meer informatie of suggesties kunt u met ons contact opnemen:
Onderzoeksgroep Strategische Communicatie - Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Michel Walrave & Sunna Lenaerts
(michel.walrave@ua.ac.be - sunna.lenaerts@ua.ac.be) of 03/275 55 67
Website: http://www.ua.ac.be/TIRO
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