
ZO MAAK JE GAMEN LEUK VOOR HET HELE GEZIN

Geen geld kan uitgeven
Niet op bepaalde websites kan komen
Kan blijven spelen totdat een tijdslimiet is bereikt
Niet op bepaalde apps kan komen
Alleen inhoud kan zien die voor zijn of haar leeftijdsgroep is bestemd
Niet met vreemden kan chatten
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Het huiswerk af is

Haar/zijn kamer is opgeruimd

De rapportcijfers goed zijn

A
B
C

Onderzoek onder 1016 Nederlandse ouders en 
verzorgers (25-60 jaar) met gamende kinderen (4-17 jaar).

Geslacht gamend kind.

Voordelen gamen.

Hebben ouders grip op het 
gamegedrag van hun kinderen?

Hoelang mogen kinderen gamen?
(uur per week)

Wat mogen kinderen wel en niet?

Hoeveel geld mogen kinderen in games uitgeven?

Kinderen mogen pas gamen als PEGI-classificatie

Betrokkenheid ouders.

Inzichten.

Bekendheid van de verschillende parental controls.

Populairste gamingplatform. Populairste games.

Voordelen die ouders zien in het gamegedrag van hun kind

Het percentage van de ouders die bekend zijn met de parental control tools die ervoor zorgen dat hun kind:

Wil jij tips en tricks over hoe je gamen leuk maakt voor het hele gezin?
Kijk voor meer informatie op rulethegame.nl 

27%

71%

Goed voor Engelse taalvaardigheid
Goed voor creativiteit van mijn kind
Goed voor intelligentie van mijn kind
Goed voor de sociale vaardigheden van mijn kind

Over het onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van VGFN. De meting 
vond plaats tussen 18 augustus 2022 en 5 september 2022. Onder 1016 Nederlandse ouders met 
kinderen tussen de 4 en 17 jaar die gamen, representatief op geslacht, regio en leeftijd.
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JA

15%

85%

< 7 uur 7 - 15 uur > 15 uur

55%

5%

40%

NEE

Mijn kind mag geld uitgeven in games
Mijn kind mag elke game spelen die hij/zij wil
Mijn kind mag zolang spelen als hij/zij wil
Mijn kind mag gamen waar hij/zij wil
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EENS             ONEENS

Minder dan 10 euro per maand

Tussen de 10-50 euro per maand

Meer dan 50 euro per maand

Ouders die er geen zicht hebben 

22%

60%

16%

2%

De beste manier om afspraken te maken met 
mijn kind over gamen 

Kennis van het soort videogames dat mijn kind speelt 

Kenmerken van moderne games 
(ingame-aankopen, abonnementen, multiplayer-games)

Parental controls 

40%

45%

36%

43%

54%

29%

30%

Afspraken die Nederlandse ouders maken met hun kind over gamen

50% van de ouders is bekend met de 
PEGI-classificatie en daarvan gebruikt 34% het om 

te bepalen of hun kind de game mag spelen.

71% van de ouders zijn redelijk tot goed op de hoogte 
van het gamegedrag van hun gamende kind. Slechts 
3% is niet op de hoogte van het gamegedrag van hun 

kind.

Ouders geven aan dat ze nog meer zouden willen weten van de volgende zaken:

32%

64%

49%
38%

Gameconsole Smartphone Laptop / PC

42%

Fortnite

51%

Minecraft

40%

FIFA

28%

Call of 
Duty

30%

GTA V

39%

AndersRoblox

14%

Tablet


