
INZICHT IN GAMEGEDRAG

Barometer

GEBRUIK PARENTAL CONTROLS
46% van de ouders is niet of nauwelijks bekend met ‘parental controls’, 

30% gebruikt ze regelmatig of vaak. 

VOORDELEN VAN GAMING
73% van de ouders ziet voordelen in het gamegedrag van hun kind. 

Meer weten over gamen
en hoe je dat leuk maakt 
voor het hele gezin?

Kijk op rulethegame.nl

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Novio Research in opdracht van de NVPI. De meting vond plaats tussen 20 en 28 juni 2019. 

Onder 1.021 Nederlandse ouders met kinderen tussen de 10 en 17 jaar die gamen, representatief op geslacht, regio en leeftijd.

KEUZES VAN 
NEDERlaNDSE OUDERS

88% van de Nederlandse ouders maakt afspraken met hun kind over gamen.

Hoe kijken ouders naar het 
gamegedrag van hun tieners?
Onderzoek onder 1.021 Nederlandse ouders met gamende kinderen

Wat mag een kind wel en niet? 
Mijn kind mag geld uitgeven in spellen (dus tijdens het spelen van een videogame) 

Mijn kind mag elk spel spelen dat hij/zij wil 

Mijn kind mag zoveel uur spelen als hij/zij wil

Mijn kind mag spelen waar hij/zij wil

Mijn kind mag spelen wanneer hij/zij wil

Ik heb vragen over het speelgedrag van mijn kind 

Ik wil graag beter op de hoogte zijn van het spelgedrag van mijn kind

Ik heb voldoende grip op het speelgedrag van mijn kind

Ik weet niet goed hoe ik de afspraken rond gamen kan handhaven

Ik speel nauwelijks of nooit mee met mijn kind

Hoe lang kinderen mogen spelen: 
Minder dan 7 uur per week 45%
Tussen de 7 - 15 uur per week 48%
Meer dan 15 uur per week 8%

Wat kinderen in games mogen uitgeven: 
Minder dan € 10 per maand 53%
Tussen € 10 - € 50 per maand 33%
Meer dan € 50 per maand 4%
Geen zicht op hoeveel geld mijn kind uitgeeft 10%
 

Wanneer kinderen mogen spelen: 
Op schooldagen voor school 10%
Op schooldagen na school 68%
Voor het naar bed gaan 21%
Alleen op weekenddagen 36%

Waarop kinderen het meeste spelen: 
Laptop en/of pc 43%
Spelcomputer aangesloten op televisie 67%
(bijvoorbeeld Playstation, Xbox, Nintendo)
Draagbare spelcomputer 9%
Smartphone 44%
Tablet 26%

Welke spellen kinderen het meeste spelen: 
PUBG 2%
FIFA 34%
Fortnite 48%
Minecraft 40%
Overwatch 7%
Anders 30%

oneens

80%

75%

86%

64%

76%

eens

20%

70%

25%

67%

14%

79%

36%

50%

24%

83%

bekendheid van verschillende parental controls
Tools die ervoor zorgen dat mijn kind:
Geen geld kan uitgeven 33%
Niet op bepaalde websites kan komen 29%
Kan blijven spelen totdat een tijdslimiet is bereikt 27%
Niet op bepaalde apps kan komen 22%
Alleen inhoud kan zien die voor zijn/haar leeftijdsgroep is bestemd 26%
Niet met vreemden kan chatten 21%

Goed voor de Engelse taalvaardigheid 51%
Goed voor de creativiteit 40%
Goed voor de intelligentie 21%
Goed voor de sociale vaardigheden 18%
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