Hettestpanel.nl onderzocht in opdracht van Solcon hoe jonge ouders
tegen het mediagebruik van hun kinderen aankijken en of zij hun
kinderen voldoende kunnen beschermen tegen ongewenste
beelden. 2 op de 3 ouders geven aan dat hun kinderen blootgesteld
worden aan ongewenste beelden zoals seks en geweld.

Resultaten Peiling

Kinderen zien ongewenste beelden
Ruim twee derde (67%) van de ouders geeft aan
dat hun kind wel eens beelden heeft gezien dat
zij liever hadden voorkomen.

Een derde
van de ouders vindt
zijn/haar kind ‘beeldbuis’verslaafd.

van de ouders vinden dat
zij goed kunnen
voorkomen dat hun kind
beelden ziet die een
slechte uitwerking op
hem/haar kunnen hebben.

"Vanaf het prille begin
moet je nadenken over
wat je kind te zien krijgt
en wat dat met hem of
haar kan doen."
- Neeltje (37)

Ruim een derde
(35%) van de
ouders heeft wel
eens gemerkt dat
zijn/haar kind
negatief beïnvloed
werd door beelden
in de media.

Beelden van geweld,
seks worden het meest
geblokkeerd voor
kinderen.

Veel ouders hebben een
slecht beeld van wat er
gezien wordt bij vriendjes, de
oppas of op de opvang.

87%
72%

N=474
ouders

van de ouders vindt
dat zij hun kind goed
kan begeleiden bij
het gebruik van
internet.

2 op de 5 ouders (42%)
Als een kind
3,6 jaar is

was van plan duidelijk
grenzen aan te geven t.a.v.
mediagebruik, maar in de
praktijk lukt dat niet.

vinden ouders dat je moet
De meeste ouders zijn bewust van beelden
gaan nadenken over welke
op TV (87%) en beelden op internet
beelden hij/zij niet mag zien
(YouTube)
(81%). Maar minder van beelden
en hier daadwerkelijk ook naar
op
smartphone
(53%) of tablet (55%).
handelen om hen niet bloot te
stellen aan ongewenste
waarvan 22% vindt dat je al
beelden.

moet nadenken welke beelden
jouw kind wel/niet mag zien
als het kind 0 jaar is.
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