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Het NJR Panel is een uniek en representatief 
onderzoeksinstrument dat jongeren al tien jaar 
de kans geeft om hun mening te geven over 
onderwerpen die hen aangaan. Verspreid over 
Nederland zijn er van alle opleidingsniveaus meer 
dan duizend jongeren van 12 tot en met 21 jaar 
die onderdeel uitmaken van het panel. Het panel 
voorziet in de behoefte van professionals om 
meer te weten te komen over jongeren anno nu. 
Daarom wordt vaak samengewerkt met partners 
uit het veld. Het NJR Panel is oorspronkelijk 
ontwikkeld door professor Micha de Winter van 
Universiteit Utrecht.

OVER HET NJR PANEL
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INLEIDING 
Op het internet worden veel diensten gratis aangeboden. Ook met behulp 
van apps kun je gratis gebruik maken van veel verschillende diensten. Je 
kunt bijvoorbeeld gratis gamen, het nieuws lezen, muziek luisteren of tv-
series kijken. Het aanbieden van deze diensten is echter niet gratis voor de 
bedrijven achter deze diensten. Vaak worden deze diensten betaald door 
adverteerders die hun advertentie op een website of in een app kunnen 
plaatsen. Om ervoor te zorgen dat consumenten een voor hen interessante 
advertentie te zien krijgen, proberen bedrijven zo gericht mogelijk te 
adverteren. Hierbij worden er vaak profielen gemaakt van consumenten 
op basis van hun surfgedrag of gegevens waartoe een app toegang heeft. 
Consumenten betalen dan voor de dienst of app in de vorm van het delen 
van persoonsgegevens. Lang niet iedereen is zich hiervan bewust.

Uit de literatuur blijkt dat consumenten het belangrijk vinden dat 
bedrijven zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Hoe meer vertrouwen 
consumenten hebben in een bedrijf, hoe eerder zij geneigd zijn hun 
gegevens te verstrekken. Ook blijkt dat consumenten weinig weten over 
technieken als ‘tracking’ en ‘profiling’, oftewel het volgen en vastleggen van 
gebruikersgedrag op internet. Na hierover geïnformeerd te zijn, spreken zij 
hun zorgen uit. In de praktijk passen zij hun gedrag echter niet of nauwelijks 
aan. De meeste consumenten lezen de privacy- en algemene voorwaarden 
in de praktijk nauwelijks; zij zijn geconditioneerd om hiermee akkoord te 
gaan. Genoemde oorzaken – van dat deze voorwaarden niet gelezen worden 
– kunnen bijvoorbeeld zijn dat: 
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 het enkele feit dat deze voorwaarden er zijn al  
     voldoende vertrouwen geeft; 

 de voorwaarden te complex en te lang zijn; 
overstappen door het gebrek aan alternatief vaak  

     geen optie is;
 de consument de app sowieso wil gebruiken. 

Daarmee handelen consumenten niet naar het belang 
dat zij aan privacy zeggen te hechten: er lijkt sprake van 
de zogenaamde privacy-paradox waarbij houding en 
gedrag verschillen.

Met medewerking van de Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) heeft NJR via het NJR Panel een kwantitatief 
onderzoek uitgezet om inzicht te krijgen in de manier 
waarop de jonge consument omgaat met het door derden 
online en offline verzamelen van (openbare) persoonlijke 
gegevens door bijvoorbeeld cookies en apps. 

De ACM houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten 
en bedrijven. ACM is specifiek toezichthouder op het 
gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post. 
Maar houdt ook in het algemeen toezicht op het gebied 
van concurrentie en consumentenrecht. ACM treedt 
op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. 
Voor ACM - en de directie Consumenten in het bijzonder 
- zijn jongeren een bijzondere doelgroep. De huidige 
generatie is de eerste die al volledig is opgegroeid met 
het internet. Bovendien bleek uit eerdere onderzoeken 
dat jongeren onder de 20 jaar minder om privacy geven 
dan volwassenen, of het afstaan van gegevens een 
normaler verschijnsel vinden. In de praktijk zouden zij 
echter wel meer doen om hun privacy te beschermen 
dan volwassenen.

ACM houdt toezicht op diverse bepalingen die te maken 
hebben met de bescherming van persoonsgegevens, 
waaronder de zogenaamde cookiewet. Vanuit de 
cookiewet is het niet toegestaan om (persoons)gegevens 
te plaatsen of uit te lezen van randapparatuur van een 
gebruiker, zonder deze gebruiker hierover eerst te 
informeren en toestemming te vragen. Voor ACM is het 
daarom interessant om te weten hoe jongeren denken 
over online privacy en of zij daar bewuster of juist 
minder bewust mee bezig zijn op het internet dan andere 
generaties.

Online privacy is een thema dat een belangrijke rol speelt 
in het dagelijks leven van jongeren, NJR vindt het daarom 
belangrijk dat zij hun mening hierover kunnen geven. 
Bovendien bieden de resultaten van dit onderzoek 
ook aan beleidsmakers, bedrijven en andere relevante 
partijen inzicht. 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van het NJR 
Panel, het vaste onderzoekspanel van NJR. Door middel 
van enquêtes wordt de mening van jongeren gepeild. Het 
panel is een door Professor Micha de Winter ontwikkelde 
onderzoeksmethode die is overgedragen aan NJR. 

Hoe meer jongeren hun plek vinden, hoe mooier de 
maatschappij. Daarom bestaat NJR, het jongerennetwerk 
van Nederland. NJR verbindt jongeren met hun eigen 
sterke punten, met elkaar en met de organisaties die 
onze wereld vorm geven. 
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LEESWIJZER
In het eerste hoofdstuk (Internetgebruik van jongeren) 
bespreken we het gebruik van social media door 
jongeren, het spelen van online games en hun gedrag 
ten aanzien van online advertenties, om in kaart te 
brengen hoe actief jongeren internet gebruiken. 

Het tweede hoofdstuk (Toestemming) beslaat de manier 
waarop jongeren aandacht besteden aan informatie 
voorafgaand aan het accepteren of weigeren van 
cookies of het lezen van de informatie voordat ze een 
app downloaden. 

In het derde hoofdstuk (Beveiliging) laten we zien in 
hoeverre jongeren acties ondernemen om zich online te 
beveiligen (zoals het wissen van internetgeschiedenis, 
Wi-Fi of Bluetooth uitzetten). 

In het laatste hoofdstuk (Privacy) besteden we aandacht 
aan de vraag of jongeren zich zorgen maken 

over misbruik van hun gegevens, in hoeverre zij 
behoefte hebben aan informatie om hun online privacy 
te bewaken en of zij bereid zijn om voor die informatie te 
betalen. Tot slot volgt de conclusie met de belangrijkste 
bevindingen. 

Kenmerken onderzochte groep jongeren
Aan dit onderzoek hebben 1.126 jongeren deelgenomen. 
De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 16 jaar en 
bestaat voor 48% uit meisjes en voor 52% uit jongens. 
Van de onderzochte groep volgt 50% het vmbo, 11% het 
mbo, 14% de havo en 25% het vwo.

Meer dan zeven op de tien jongeren (71%) heeft ouders 
die beiden in Nederland zijn geboren. Onder de jongeren 
heeft 29% één of twee ouders die in het buitenland zijn 
geboren. De meeste jongeren uit die groep (22% van alle 
ondervraagde jongeren) hebben één of twee ouders uit 
een niet-westers land. 1

 1  Het CBS rekent iemand tot allochtoon als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. 

Tot de categorie ‘niet-westers’ behoren allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika (inclusief 

de Nederlandse Antillen en Aruba) en Azië, met uitzondering van Indonesië en Japan. Op grond 

van hun sociaaleconomische- en culturele positie worden allochtonen uit de laatste twee 

landen tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in voormalig 

Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin. (bron: 

http://www.cbs.nl) Een westerse allochtone jongere kan bijvoorbeeld ook een ouder hebben 

die in België is geboren. En een jongere met vier Marokkaanse grootouders kan autochtoon zijn, 

als de ouders van die jongere in Nederland geboren zijn.

6      NJR Panel



Jongeren over online privacy 7Jongeren over online privacy 7



8      NJR Panel

“IK KLIK SOMS PER  
ONGELUK OP ADVERTEN-
TIES OP INTERNET OF IN 
APPS.” (JONGEN, 15, 
VMBO)

INTERNETGEBRUIK VAN JONGEREN
Social	media,	online	games	en	online	advertenties	zijn	voor	commerciële	
bedrijven	manieren	om	aan	gegevens	van	(potentiële)	klanten	te	komen.	
Om	te	weten	waar	jongeren	online	de	meeste	tijd	doorbrengen,	hebben	
we gevraagd hoeveel uur ze social media gebruiken, hoe vaak ze online 
games	 spelen	 en	 hoe	 vaak	 ze	 op	 advertenties	 klikken	 op	 internet	 en	 in	
apps.	

Vrijwel iedere jongere is online actief (99%) (tabel 1). Een aantal van hen 
is zelfs meer dan 50 uur per week actief (15%). In deze laatste groep zitten 
vooral meisjes. 

TABEL 1
Hoeveel uur per week gebruik je social  media (bijv. Facebook, 
Instagram)? 

Meer dan 50 uur per week  15%

40 tot 50 uur per week 10%

30 tot 40 uur per week 13%

20 tot 30 uur per week 18%

10 tot 20 uur per week 18%

1 tot 10 uur per week 20%

Minder dan 1 uur per week 5%

Nooit 1%

Anders, namelijk … 0%
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Online games
Op de vraag hoe vaak jongeren online games op hun 
mobiel of tablet spelen, antwoordt de grootste groep 
jongeren (30%) één tot tien uur per week (tabel 2). Dit 
zijn significant vaker jongens. Ruim een kwart (26%) 
antwoordt minder dan een uur per week te spelen. Dit 
zijn significant meer meisjes. Achttien procent speelt 
nooit online op hun mobiel of tablet. 

Advertenties
De meerderheid van de jongeren (62%) geeft aan nooit 
op advertenties te klikken als ze op internet zijn (tabel 3). 
Zestien procent klikt minder dan één keer per week op 
advertenties op internet. Een even grote groep klikt één 
tot tien keer per week op advertenties op internet. 

Bij advertenties in apps ligt dat net anders; bijna driekwart 
van de jongeren (73%) geeft aan nooit te klikken op 
advertenties in apps. Elf procent klikt minder dan één keer 
per week op advertenties in apps. Het aantal jongeren 
dat aangeeft meerdere malen per week op advertenties 
in apps te klikken is 14%. Twee procent klikt zelfs meer 
dan twintig keer per week op advertenties in apps.  

Op de vraag wat voor advertenties jongeren het liefst 
zien, antwoordt de meerderheid (74%) het liefst helemaal 
geen advertenties te willen zien. Twee op de tien ziet de 
advertenties het liefst als de reclame afkomstig is van hun 
favoriete merk of favoriete winkel. Meisjes zeggen dat 
significant vaker. Ruim één op de tien (11%) ziet online 
reclame het liefst helemaal op hen persoonlijk gericht. En 
2% vindt het prettig om te weten dat vrienden ook hun 
aankopen doen bij dat online bedrijf.

Apps
De helft van de jongeren (50%) komt via de App Store 
van Apple aan hun apps. Daarnaast downloaden 
jongeren hun apps via Google Play (38%). Opvallend is 
dat meisjes hun apps meer bij de App Store downloaden 
en dat jongens dat meer bij Google Play doen. De overige 
jongeren antwoorden hun apps bij de Window Store te 
downloaden (2%) of bij zowel de App Store als Google 
Play (7%). Een klein percentage (3%) antwoordt ‘ik weet 
het niet’ of ‘ niet van toepassing’.

TABEL 2
Hoe vaak speel je online games op je mobiel of 
tablet?

Meer dan 50 uur per week  2%

40 tot 50 uur per week 1%

30 tot 40 uur per week 4%

20 tot 30 uur per week 6%

10 tot 20 uur per week 11%

1 tot 10 uur per week 30%

Minder dan 1 uur per week 26%

Nooit 18%

Anders, namelijk … 2%

TABEL 3
Hoe vaak klik je op advertenties op internet of in 
apps? 

internet apps

Meer dan 20 keer per week  2% 2%

15 tot 20 keer per week 1% 1%

10 tot 15 keer per week 1% 1%

5 tot 10 keer per week 4% 3%

1 tot 5 keer per week 12% 7%

Minder dan 1 keer per week 16% 11%

Nooit 62% 73%

Anders, namelijk … 2% 2%
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TOESTEMMING 
Als je een website opent, krijg je tegenwoordig 
vaak	 informatie	 over	 cookies	 te	 zien	 en	 wordt	 er	
om	 toestemming	 voor	 deze	 cookies	 gevraagd.	 Bij	
het downloaden van een app kunnen de algemene 
voorwaarden	 van	 de	 app	 worden	 geraadpleegd.	
Bovendien moet de app toestemming vragen voor 
het	 gebruik	 van	 andere	 applicaties	 op	 je	 telefoon,	
zoals	 je	 agenda	 of	 je	 camera.	 Dit	 hoofdstuk	 gaat	
over de manier waarop jongeren aandacht besteden 
aan	deze	 informatie	voorafgaand	aan	het	accepteren	
of	weigeren	 van	 cookies.	 In	 het	 geval	 van	 apps	 gaat	
het om de vraag of  jongeren de voorwaarden lezen 
voordat	ze	een	app	downloaden.	

Wat is een cookie? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw 
bezoek aan een website op jouw computer, tablet of 
smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt 
informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een 
later bezoek weer worden herkend door deze website. 
Soms kan ook een andere website de cookie lezen en er 
informatie in opslaan. Sommige cookies zijn noodzakelijk 
omdat de website het anders niet doet. Andere cookies 
kunnen inbreuk maken op jouw privacy door jouw 
internetgedrag te volgen.

Ruim driekwart van de jongeren (77%) leest geen 
informatie voordat zij beslissen of zij cookies accepteren 

 

of weigeren (figuur A). Een kleine groep (14%) leest de 
informatie in een banner of pop-up en een nog kleinere 
groep (6%) klikt door tot waar te lezen is welke cookies 
er precies geplaatst worden.

Figuur	A. Welke informatie lees je voordat je beslist of je 
cookies accepteert of weigert?

Op de vraag wat de jongeren van de informatie vinden 
die ze van websites krijgen over cookies, antwoordt het 
merendeel (48%) niet te weten wat zij van die informatie 
moeten vinden. Bijna twee op de tien jongeren (19%) 
vindt de informatie niet goed, maar ook niet slecht. 
Twee op de tien vindt de informatie (zeer) slecht. 
Veertien procent van de jongeren vindt de informatie 
van websites over cookies (zeer) goed. 

77%

6%
3% 14% Ik klik door tot 

waar ik kan lezen 
welke cookies er 
precies geplaatst 
worden 
Ik lees de 
informatie in een 
banner of pop-up
Ik lees geen infor- 
matie

Anders

“IK WIST NIET DAT JE DE 
COOKIE-INSTELLINGEN 
KUNT AANPASSEN.” 
(MEISJE,17,VWO)
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TABEL 5
Wat zou een reden kunnen zijn dat je cookie-
instellingen wel aanpast? (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk)

Ik vertrouw het bedrijf achter de 
website niet

22%

Ik krijg er niets voor terug 5%

Ik vind het belangrijk om die aan te 
passen  

4%

Ik weet dat het zin heeft om iets aan 
te passen 

5%

Ik vind het goed dat de wet dit 
voorschrijft en daarom maak ik er 
gebruik van

4%

Ik weet het niet 39%

Niet van toepassing 26%

Op de vraag wat jongeren met cookies doen, geeft 
ruim tweederde van de jongeren (68%) aan cookies te 
accepteren (figuur B). Eén op de tien jongeren surft door 
op de website zonder op akkoord te klikken. Een even 
grote groep weigert cookies en 2% past de instellingen 
aan (als de website die mogelijkheid geeft).

Figuur	B. Wat doe je met cookies?

Op de vraag ‘Hoe vaak pas jij de cookie-instellingen aan?’ 
antwoordt de meerderheid van de jongeren (69%) nooit 
de cookie-instellingen aan te passen. Een klein aantal 
(7%) doet dat vaak en daarvan antwoordt 4% dat altijd 
te doen (als de mogelijkheid er is). Een kleine groep 
(6%) zegt de cookie-instellingen niet vaak, maar ook niet 
weinig aan te passen, 9% zegt het nooit te doen en 9% 
vult niet van toepassing in.

Leidt lezen tot weigeren of aanpassen?
Van het aantal jongeren dat ingevuld heeft informatie 
over cookies te lezen (dit zijn er 207), weigert 16% 
cookies (het gemiddelde is 11%). Dit wijkt significant 
niet af van de uitkomsten van de totale groep. Wat wel 
significant verschilt, is dat 23% van deze groep de cookie-
instellingen aanpast, terwijl het percentage van de totale 
groep 13% is. 

Ruim drie op de tien jongeren (31%) kan niet onderbouwen 
waarom zij de cookie-instellingen niet aanpassen (tabel 
4). Van de jongeren die dat wel kunnen, geeft twee op de 
tien aan zich steeds te ergeren aan dergelijke meldingen. 
Een ongeveer even grote groep (19%) vindt het niet 
belangrijk om deze instellingen aan te passen. En een iets 
kleinere groep (16%) vraagt zich af of het eigenlijk wel zin 
heeft om iets aan te passen. Dertien procent vertrouwt 
het bedrijf achter de website.  

 

Geen vertrouwen in het bedrijf achter de website is voor 
ruim twee op de tien jongeren (22%) een reden om hun 
cookie-instellingen wel aan te passen (tabel 5). Maar veel 
jongeren (39%) antwoorden niet te weten wat een reden 
zou zijn om hun cookie-instellingen wel aan te passen. 

Ik accepteer ze

Ik weiger ze

Ik surf door op de 
website zonder 
op akkoord te 
klikken
Ik pas de 
instellingen 
aan
Anders, namelijk…

Niet van 
toepassing

10%
68%

2%
5%

10%

TABEL 4
Wat zou een reden kunnen zijn dat je de cookie-
instellingen niet aanpast? 

Ik vertrouw het bedrijf achter de 
website

13%

Ik krijg er iets voor terug 2%

Ik vind het niet belangrijk om die 
aan te passen  

19%

Ik vraag me af of het eigenlijk wel zin 
heeft om iets aan te passen 

16%

Ik erger me dat ik steeds dat soort 
meldingen krijg 

20%

Ik weet het niet 31%

Niet van toepassing 18%



12      NJR Panel

Lezen van info voor het downloaden
Bijna zes op de tien jongeren (57%) leest de korte 
omschrijving die wordt getoond voordat zij beslissen of 
zij de app downloaden (tabel 6). De helft leest eerst de 
recensies. Ruim twee op de tien jongeren (21%) leest 
vooraf tot welke functies de app toegang vraagt (zoals 
bijvoorbeeld agenda, contacten, camera, locatie). 

Android gebruikers lezen significant vaker dan Apple 
gebruikers tot welke functies de app toegang vraagt. Elf 
procent van de jongeren leest vooral het privacy beleid 
en zes procent leest de algemene voorwaarden. Een 
kleine groep (12%) leest helemaal geen informatie. 

Maakt lezen bewust?
Van de respondenten die hebben ingevuld de algemene 
voorwaarden, het privacy beleid en tot welke functies 
de app toegang vraagt te lezen (dat zijn er 309), schakelt 
57% zijn of haar locatiegegevens uit. Dat verschilt 
significant van het gemiddelde (47%). Zes op de tien 
gebruikt Bluetooth sowieso nooit; dit wijkt significant af 
van het gemiddelde (51%). In dat opzicht is deze groep 
respondenten zich wellicht meer bewust. 

Redenen om voorwaarden voor apps niet te lezen
Bijna de helft van de jongeren (48%) heeft geen zin om 
de voorwaarden te lezen van een app die ze downloaden  
(tabel 7). Ruim een kwart van de jongeren (28%) wil 
een app sowieso hebben, ongeacht de voorwaarden. 
Verder heeft 18% geen tijd om de voorwaarden te lezen, 
vertrouwt 17% het bedrijf dat de app aanbiedt en maakt 
het volgens 10% niet uit of ze de voorwaarden lezen.i 

Veel jongeren vinden de informatie die ze krijgen over 
de apps die ze downloaden (zeer) goed (47%). Bijna een 
kwart beoordeelt die informatie als niet goed, maar ook 
niet slecht (23%). Een kleine groep vindt de informatie 
(zeer) slecht (9%) en 21% heeft er geen mening over.

TABEL 6
Welke informatie lees je voordat je beslist of je een 
app downloadt?  

Korte omschrijving die wordt 
getoond 

57%

Recensies 50%

Privacy beleid 11%

De algemene voorwaarden 6%

Tot welke functies de app toegang 
vraagt (agenda, contacten, camera, 
locatie)

21%

Ik lees geen informatie 12%

Ik weet het niet 4%

Niet van toepassing 6%

“ANDEREN DIE IK KEN HEBBEN DIE APP 
OOK EN DAAROM LEES IK DE VOOR-
WAARDEN NIET.” (MEISJE, 14, VMBO)

TABEL 7
Als je niet de voorwaarden leest van een app die je 
downloadt, wat is daar dan de reden van? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

Ik wil de app sowieso hebben, wat 
de voorwaarden ook zijn

28%

Ik begrijp dat soort voorwaarden 
nooit 

5%

Ik heb geen zin om dat allemaal te 
lezen

48%

Ik heb geen tijd om dat allemaal te 
lezen 

18%

Volgens mij maakt het niet uit of ik 
het lees 

10%

Ik voel me gepusht om iets te doen 
en dat vind ik niet leuk 

3%

Ik vertrouw het bedrijf dat de app 
aanbiedt (de app store)

17%

Ik vertrouw het bedrijf dat de app 
heeft gemaakt 

8%

Ik weet het niet 9%

Niet van toepassing 9%
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“IK BEKIJK DE TOEGEVOEGDE 
AFBEELDINGEN VAN DE APP 
VOORDAT IK BESLIS OF IK EEN 
APP DOWNLOAD.” (MEISJE, 16, 
VWO)

“DAT DE APP TOEGANG HEEFT TOT 
DINGEN WAARVAN IK VIND DAT HET 
NIET NODIG IS, WEERHOUDT ME VAN 
HET DOWNLOADEN.” (JONGEN, 15, 
VMBO)

“ALS JE ER VOOR MOET 
BETALEN, DOWNLOAD IK EEN 
APP NIET.” (JONGEN, 16, 
HAVO)

 “HET ZOU EEN VIRUS 
KUNNEN ZIJN EN DAN 
DOWNLOAD IK DE APP 
NIET.” (JONGEN, 15, 
VMBO)
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BEVEILIGING
Je	 kunt	 privacy	 op	 veel	 manieren	 online	 beveiligen.	
Zo kun je bijvoorbeeld je internetgeschiedenis wissen, 
Wi-Fi	 of	 Bluetooth	 uitzetten	 of	 speciale	 programma’s	
gebruiken	 om	 cookies	 of	 advertenties	 te	 blokkeren.	
In	 dit	 hoofdstuk	 laten	 we	 zien	 of	 jongeren	 acties	
ondernemen om zich online te beveiligen (zoals het 
wissen	van	internet-geschiedenis).	

Blokkeren van toegang van derden tot je gegevens
Third party cookies zijn cookies van derden – bijvoorbeeld 
van een ander bedrijf dan het bedrijf van wie je de 
website bezoekt – die op je computer worden geplaatst. 
Deze cookies maken het voor bijvoorbeeld adverteerders 
mogelijk om gebruikers te volgen tijdens het internetten 
en het surfen op verschillende websites. Dit wordt ook 
wel ‘tracken van gebruikers’ genoemd. 

Op de vraag hoe jongeren deze cookies blokkeren, 
antwoordt meer dan drie op de tien (33%) niet te weten 
waar het over gaat (tabel 8). Een kwart blokkeert deze 
cookies nooit. Drie op de tien2 blokkeert deze cookies 
wel, waarvan 15% dat altijd doet met een blocker of door 
middel van de browser. 

Op de vraag of jongeren een adblocker gebruiken, 
antwoordt ruim de helft (54%) geen idee te hebben 
wat dat is (significant vaker meisjes en jongeren van 15 
jaar en jonger) of er nog nooit van gehoord te hebben  

2 Het betreft de uitkomst op een meerkeuzevraag. Het percentage komt 

voort uit een optelling van de respondenten die één, twee of meerdere 

antwoorden hadden aangevinkt. Simpelweg de percentages uit de 

tabel optellen, was daarom niet mogelijk, omdat er anders sprake is 

van dubbeling. 

“IK WEET NIET HOE DAT 
MOET.” (JONGEN, 15, 
VWO OVER THIRD PARTY 
COOKIES BLOKKEREN) 

TABEL	8.	
Hoe blokkeer jij cookies die andere bedrijven 
dan het bedrijf van de website op je computer 
willen plaatsen (zogenaamde third party cookies)? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Altijd, met een blocker of door 
middel van de browser

15%

Meestal, als de website de moge-
lijkheid geeft 

7%

Soms 9%

Nooit 25%

Geen idee waar het over gaat 33%

Niet van toepassing 12%
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(tabel 9). Een kwart2 gebruikt wel een adblocker omdat ze 
dan geen advertenties te zien krijgen, of om hun privacy 
te beschermen.

Wissen internetgeschiedenis
Meer dan tweederde (63%)2 wist zijn internet-
geschiedenis een paar keer per jaar tot vaker dan tien 
keer per week (tabel 10). Zes procent zegt dat hun 
browser geen geschiedenis opslaat. Bijna twee op de tien 
(19%) wist zijn internetgeschiedenis nooit en 5% weet  
het niet. 

Social media
Met sociale media worden online netwerken  
bedoeld waar je informatie met andere gebruikers 
deelt. Bekende sociale media zijn Facebook, Twitter,  
LinkedIn, Pinterest, Instagram en Google+. De 
informatie die  je met anderen deelt, kan bestaan uit 
foto’s, video’s, filmpjes en tekstberichten.

Social media instellingen
Veel jongeren (47%) hebben op social media 
hun privacy instellingen zodanig ingesteld dat 
die alleen maar zichtbaar zijn voor vrienden  
(tabel 11). Dit doen meisjes significant vaker. Bijna twee 
op de tien jongeren (18%) antwoordt dat het verschilt 
per sociaal medium hoe hun privacy instellingen staan 
ingesteld. 

Een kleine groep (11%) heeft soms alles openbaar,  
soms alleen zichtbaar voor hun vrienden. 
Een bijna even zo grote groep heeft alles openbaar 
en een iets kleinere groep (9%) heeft zijn instellingen 
alleen maar zichtbaar voor vrienden en vrienden van 
vrienden. 

TABEL	10.	
Hoe vaak wis je je internetgeschiedenis? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

Mijn browser slaat geen 
geschiedenis op 

6%

Dat gaat automatisch als ik mijn 
browser sluit

6%

Meer dan 10 keer per week 6%

1-10 keer per week 15%

1-3 keer per maand 25%

Een paar keer per jaar 12%

Nee, dat kan ik niet op mijn 
apparaat

1%

Nooit 19%

Ik weet het niet 5%

Niet van toepassing 3%

TABEL	9.	
Gebruik je een adblocker? (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk)

Ja, dat vind ik handig want dan krijg 
ik geen advertenties te zien 

23%

Ja, want dat kan mijn privacy 
beschermen 

8%

Nee, want ik wil wel graag 
advertenties zien 

3%

Nee, nog nooit van gehoord  19%

Nee, dat kan ik niet op mijn 
apparaat

4%

Geen idee wat dat is 35%

Niet van toepassing 11%

TABEL	11.	
Hoe staan jouw privacy instellingen ingesteld op 
social media? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Alles openbaar 11%

Alleen maar zichtbaar voor vrienden 
en vrienden van vrienden

9%

Alleen zichtbaar voor mijn vrienden 47%

Soms alles openbaar, soms alleen 
zichtbaar voor mijn vrienden 

12%

Dat verschilt per sociaal medium 18%

Ik weet het niet 10%

Niet van toepassing 4%
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Locatiegegevens
Veel jongeren (47%) zetten hun locatiegegevens 
op hun smartphone of tablet alleen aan als ze het  
nodig hebben voor bijvoorbeeld navigatie (tabel 12). 
Bijna een kwart (24%) zet locatiegegevens nooit uit. 
In deze groep zitten significant meer jongens.  
Tien procent van  de jongeren zet het alleen uit  
op plekken waar ze niet willen dat mensen weten waar 
ze zijn. 

Wi-Fi in- en uitschakelen
Bijna de helft van de jongeren (44%) schakelt hun Wi-Fi 
nooit uit (tabel 13). Ruim drie op de tien schakelt Wi-Fi 
wel uit als ze niet zijn ingelogd (31%) of als hun batterij 
bijna leeg is (17%). Slechts een kleine groep (8%) schakelt 
Wi-Fi uit om hun privacy te beschermen. 

Openbaar Wi-Fi netwerk
Een meerderheid logt weleens in op een openbaar  
Wi-Fi-netwerk zoals op vliegvelden, stations, in de trein 
of een koffiebar (64%) met als reden dat ze daarmee 
MB’s besparen (tabel 14). Zestien procent is van 
mening dat het vaak sneller is dan hun eigen mobiele 
internet. Een kleine groep (7%) doet dit niet vanwege  
voldoende MB’s en er is een groep die antwoordt 
het inloggen op een openbaar Wi-Fi netwerk niet te 
vertrouwen (6%). 

Meer dan de helft van de jongeren (51%) heeft Bluetooth 
altijd uit staan; ze gebruiken het nooit (tabel 15). Bijna 
drie op de tien jongeren (29%) heeft Bluetooth uitstaan 
omdat anders hun batterij snel leeg gaat en een klein 
percentage (6%) heeft Bluetooth uitstaan om hun privacy 
te beschermen. Dertien procent heeft Bluetooth nooit 
uitstaan.

TABEL	14.	
Log je weleens in op een openbaar Wi-Fi-netwerk 
zoals op vliegvelden, stations, in de trein of 
koffiebar? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

Ja, want daarmee bespaar ik MB’s 64%

Ja, want dat is vaak sneller dan mijn 
eigen mobiele internet 

16%

Nee, want ik vertrouw dat niet 6%

Nee, want ik heb voldoende MB’s 7%

Ik weet het niet 3%

Niet van toepassing 4%

TABEL	13.	
Schakel je je Wi-Fi weleens uit? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

Nee, nooit 44%

Ja, om mijn privacy te beschermen 8%

Ja, als ik niet ben ingelogd, dan staat 
Wi-Fi uit

31%

Ja, maar alleen als mijn batterij bijna 
leeg is

17%

Ik weet het niet 2%

Niet van toepassing 4%

TABEL	12.	
Zet jij je locatiegegevens wel eens uit op je 
smartphone of tablet? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)

Nooit 24%

Ja, ik zet het alleen maar aan als ik 
het nodig heb voor bijvoorbeeld 
navigatie

47%

Ja, als ik op plekken ben waarvan ik 
niet wil dat mensen dat weten

10%

Ik weet het niet 8%

Niet van toepassing 7%

TABEL	15.	
Heb je je Bluetooth weleens uit staan? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

Nee, nooit 13%

Ja, om mijn privacy te beschermen 6%

Ja, ik gebruik het nooit 51%

Ja, want anders gaat mijn batterij snel 
leeg 

29%

Geen idee wat dat is 2%

Niet van toepassing 3%
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”IK LOG WELEENS IN OP EEN 
OPENBAAR WI-FI, WANT IK 
HEB GEEN MB’S.” (MEISJE, 
16, VMBO)

“IK HEB MIJN 
LOCATIEGEGEVENS 
NOOIT AANSTAAN.” 
(MEISJE, 15, VMBO)

“BLUETOOTH STAAT 
STANDAARD UIT BIJ MIJ.” 
(MEISJE, 14, VMBO)
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“ALS WI-FI SLECHT IS 
DAN SCHAKEL IK MIJN 
4G IN.” (JONGEN, 16, 
HAVO)
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PRIVACY
In het laatste hoofdstuk bespreken we de vraag of 
jongeren zich zorgen maken over misbruik van hun 
gegevens,	of	jongeren	behoefte	hebben	aan	informatie	
om hun online privacy te bewaken en hoeveel ze bereid 
zijn	om	daarvoor	te	betalen.	

Wat	is	profiling?	
Profiling is het maken van een profiel van een potentiële 
klant. Dit gebeurt op het internet vaak aan de hand van 
het bijhouden van het surfgedrag van consumenten 
of door middel van informatie die door apps wordt 
verzameld. Aan de hand van de verzamelde informatie, 
kan worden ingeschat in welke producten een potentiële 
klant geïnteresseerd is. Zo kan een advertentienetwerk 
bepalen welke advertenties de internetgebruiker te zien 
krijgt.

Drie op de tien jongeren geeft aan behoefte te hebben 
aan praktische informatie over het bewaken van hun 
privacy online (figuur C). Daarvan zegt 18% dat ze al een 

beetje weten hoe dat moet, maar dat het altijd beter kan. 
De helft van de jongeren heeft hier geen behoefte aan, 
omdat ze al weten hoe ze dat moeten doen (21%), of 
omdat ze zich geen zorgen maken (29%).

Figuur	C. Heb je behoefte aan praktische informatie over 
het bewaken van je privacy online? 

“IK HEB BEHOEFTE AAN 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
OVER HET BEWAKEN VAN 
MIJN PRIVACY ONLINE, WANT 
DE UITLEG DIE JE KRIJGT IS 
ALTIJD ONDUIDELIJK EN JE 
MOET ALLES DOWNLOADEN.” 
(MEISJE,14, VWO)

21%

29%

7%

12%

18%

13%

Nee, ik weet 
al hoe ik dat 
moet doen 
Nee, ik maak 
me geen zorgen 
Ja, ik ben 
daar wel in 
geïnteresseerd 
Ja, ik weet het 
al een beetje, 
maar het kan 
altijd beter 
Ik weet het niet

Niet van 
toepassing
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Betalen voor een app in ruil voor meer privacy
Betalen voor een app die je veel gebruikt, maar die niet 
kan zien waar je bent, wat je doet, wie je vrienden zijn, 
etc., is voor bijna drie op de tien (28%) een optie; 21% 
heeft er maximaal €1 per maand voor over. Zeven op de 
tien jongeren (70%) is niet bereid om te betalen voor een 
dergelijke app (figuur D). 

Figuur	D. Hoeveel ben je bereid te betalen voor een app 
die je veel gebruikt (bijv. FB, YouTube) als die app niet kan 
zien waar je bent, wat je doet, wie je vrienden zijn, etc.?

Bijna vier op de tien jongeren (39%) is het eens met de 
stelling “Ik besteed tijd en aandacht aan het beschermen 
van mijn privacy online”. Een iets kleinere groep (35%) 
zegt daar geen tijd en aandacht aan te besteden en ruim 
een kwart heeft er geen mening over (26%).

Jongeren	met	negatieve	ervaring	voorzichtiger
Van de respondenten met een negatieve ervaring op 
het gebied van online privacy (dat zijn er 48) of die  
over een negatieve ervaring gehoord hebben (dat zijn 
er 328), zegt respectievelijk 45% en 60% tijd en  
aandacht te besteden aan het beschermen van hun online 
privacy. Dat is significant verschillend van het gemiddelde 
(39%). Bovendien heeft respectievelijk 17% en 20% van 
deze groep behoefte aan praktische informatie om de 
eigen online privacy beter te bewaken. Dat is significant 
minder dan het gemiddelde (28%). 

Jongeren	zeggen	tijd	en	aandacht	te	besteden	aan	online	
privacy, maar blijkt dit ook uit hun gedrag?
Van de jongeren die zeggen voldoende tijd en aandacht 
te besteden aan hun online privacy (dat zijn er 390), leest 
69% geen cookie-informatie. Dat verschilt significant 
van het gemiddelde (77%). Wat ook significant verschilt 
van het gemiddelde is dat 18% van deze groep zijn 
locatiegegevens nooit uitzet (gemiddelde is 24%). Elf 
procent gebruikt een adblocker en dat verschilt significant 
van het gemiddelde (8%). In dat opzicht kan er gesteld 
worden dat deze jongeren zich ook echt wat bewuster zijn 
van hun privacy instellingen. 

Ruim vier op de tien jongeren (44%) is het niet eens met de 
stelling “Ik wil mijn online privacy wel beter beschermen 
maar ik weet niet hoe”. Ruim een derde van de jongeren 
(34%) is het wel met de stelling eens. Ruim twee op de 
tien jongeren (22%) heeft er geen mening over. 

Ruim zes op de tien jongeren (64%) maakt zich weinig 
zorgen over, of staat niet zo stil bij de wijze waarop 
bedrijven met hun gegevens omgaan (figuur E). Een zeer 
kleine groep (9%) maakt zich er wel zorgen over. Iets meer 
dan een kwart (27%) maakt zich niet veel, maar ook niet 
weinig zorgen over de wijze waarop bedrijven met hun 
gegevens omgaan. 

Figuur	E.	Hoeveel zorgen maak jij je over de wijze waarop 
bedrijven met jouw gegevens omgaan? ii 

Staan	deze	jongeren	er	echt	niet	zo	bij	stil?
Van de respondenten die hebben ingevuld dat zij niet 
zo stilstaan bij de wijze waarop bedrijven met hun  
gegevens omgaan (N=279) leest 88% geen 
cookie-informatie. Dat is significant meer dan het 
gemiddelde (77%). Driekwart accepteert cookies  
of surft  door op de website zonder op akkoord  
te klikken; dat gedrag wijkt nauwelijks af van het 
gemiddelde (78%). Wat wel opvalt, is  dat bijna driekwart 
(74%) nooit hun cookie-instellingen aanpast (het 
gemiddelde is 69%). Dit verschil is significant. 

Ruim de helft van de jongeren heeft geen negatieve 
ervaringen gehoord van mensen waarvan de gegevens 
misbruikt zijn of heeft zelf zoiets nooit meegemaakt (52%). 
Bijna drie op de tien jongeren (29%) heeft van anderen 
weleens negatieve ervaringen gehoord en 5% heeft zelf 
weleens meegemaakt dat gegevens misbruikt zijn. Dan is 
er ook een groep (14%) die het niet weet. 

De groep jongeren met een negatieve ervaring  op het 
gebied van online privacy (dat zijn er 48) is ook significant 
vaker bereid om te betalen voor privacy (42% ten opzichte 
van het gemiddelde van 30%).

39%

6%
2%

11%

1%
31%

4%5%

1%

Versie die geen 
geld kost
Maximaal 0,25 
cent per maand
Maximaal 
0,50 cent per 
maand
Maximaal 1 euro 
per maand
Maximaal 5 euro 
per maand
Maximaal 10 
euro per maand
Meer dan 10 
euro per maand
Niets

Anders, 
namelijk...

4%
5%

25%

27%
28%

11%

Zeer veel

Veel

Niet veel, maar 
ook niet weinig
Weinig

Zeer weinig

Sta er niet zo 
bij stil
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Definitie	Catfish
Een catfish is een persoon die zich op social media 
voordoet als iemand anders. Vaak gebruikt de catfish 
foto’s van een aantrekkelijk persoon om zich als iemand 
anders dan zichzelf voor te doen. Het woord Catfish komt 
van de gelijknamige documentaire Catfish waarin de 
documentairemaker ontdekt dat de vrouw met wie hij 
een online relatie had, niet eerlijk was geweest. MTV en 
de producers van Catfish, Schulman en Joseph, helpen 
mensen die een emotionele band hebben ontwikkeld 
met iemand die ze nooit in het echt hebben ontmoet. 
Sommige stellen hebben een paar maanden contact, 
maar anderen al jaren. Het spannendste moment in 
een aflevering is het moment waarop duidelijk wordt of 
de persoon echt zichzelf was op het internet of iemand 
anders.

Wat mogen bedrijven van jongeren opslaan
Er zijn bedrijven  die gegevens van iedereen verzamelen, 
zodat ze bijvoorbeeld weten waar iemand woont, 
met wie iemand omgaat en wat iemand interesseert. 
Wij legden aan jongeren voor wat zij wat dat betreft 
toelaatbaar vinden en lieten hen kiezen uit een lijst met 
mogelijkheden. De meerderheid van de jongeren (56%) 
geeft aan dat een bedrijf geen enkele gegevens van 
hen mag bewaren, gebruiken of verkopen (tabel 16). 
Een kleine groep (17%) geeft aan dat de door henzelf 
ingevulde gegevens mogen worden bewaard bij het 
bedrijf aan wie zij deze gegevens hebben gegeven. Nog 
minder jongeren (8%) geven aan dat de informatie die 
zij op de website bekijken, bij de beheerder daarvan 
mogen worden bewaard. Weinig jongeren geven aan dat 
bedrijven nog meer met hun gegevens mogen doen dan 
alleen bewaren.

TABEL	16.	
Er zijn bedrijven die gegevens over iedereen verzamelen zodat ze bijv. weten waar je woont, met wie je 
omgaat en wat jou interesseert. Wat vind jij toelaatbaar? (kruis aan wat op jou van toepassing is) 

Door jou ingevulde gegevens worden bewaard bij het bedrijf aan wie jij deze gegevens hebt 
gegeven

17%

Informatie die jij op de website bekeek, wordt bewaard bij de beheerder daarvan 8%

Jouw internetgedrag (dus alle websites die je bezoekt) wordt gevolgd en bewaard 3%

Door jou ingevulde gegevens en jouw internetgedrag worden gekoppeld aan bv. jouw Facebook-
account en bewaard 

4%

Door jou ingevulde gegevens worden doorverkocht aan een ander bedrijf 1%

Jouw gegevens en jouw internetgedrag worden doorverkocht aan een ander bedrijf 1%

Jouw gegevens en internetgedrag worden gekoppeld aan bv. jouw FB account en doorverkocht 
aan een ander bedrijf

3%

De app die jij hebt gedownload zorgt ervoor dat een bedrijf je gegevens  kan zien en jou overal 
kan volgen

3%

Het bedrijf waar je je app van kocht, verkoopt andere bedrijven jouw gegevens zodat zij jou ook 
kunnen volgen

2%

Een bedrijf mag geen enkele gegevens van mij bewaren, gebruiken of verkopen 56%

Anders, namelijk … 2%
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“EEN PERSOON GEBRUIKTE 
MIJN FOTO’S MAAR MET EEN 
ANDERE NAAM.” (MEISJE, 
15, VMBO)

“IK HAD IETS BESTELD EN EEN HALF JAAR LATER 
WAS HET ER NOG NIET. NA ALLEMAAL E-MAILEN 
STUURDEN ZE UITEINDELIJK IETS TERUG, DE 
BESTELLING KWAM NIET MEER EN WE KREGEN 
ONS GELD NIET TERUG EN WE KREGEN EEN 
CADEAUBON DIE HET VERVOLGENS NIET DEED.” 
(MEISJE, 14, VMBO)

“DAT ZE MOESTEN BETALEN VOOR 
EEN APP DIE HET NIET EENS DEED.” 
(MEISJE, 15, VMBO)
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CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
Dit	 onderzoek	 had	 tot	 doel	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	 manier	 waarop	
jongeren omgaan met hun online privacy en het door derden online 
verzamelen	van	hun	gegevens.	Er	is	onderzocht	in	hoeverre	jongeren	zich	
bewust	zijn	van	de	risico’s	wat	betreft	hun	online	privacy	en	in	hoeverre	
jongeren	zelf	stappen	nemen	om	hun	gegevens	te	beveiligen.	

Beperkt gebruik privacybeschermende maatregelen
Tweederde van de jongeren wist weleens zijn internetgeschiedenis. Ook 
hebben de meeste jongeren hun privacy instellingen op social media zo 
ingesteld dat hun gegevens alleen zichtbaar zijn voor vrienden. In die zin 
proberen jongeren actief hun online privacy te beschermen.

Privacybeschermende maatregelen bij cookies
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat jongeren weinig 
informatie lezen over cookies. Slechts 6% van de jongeren leest welke 
cookies er precies geplaatst worden. 77% van de jongeren leest helemaal 
geen informatie over cookies. Dit is zorgelijk, omdat 68% van de jongeren 
heeft ingevuld cookies te accepteren. Dit betekent dat jongeren eigenlijk 
ergens mee akkoord gaan zonder te weten waarmee zij akkoord gaan. 
Bovendien gebruiken de meeste jongeren geen cookieblocker en heeft 33% 
van de jongeren  geen idee waar het over gaat als hen gevraagd wordt of zij 
cookies weleens blokkeren. 

Privacybeschermende maatregelen bij apps 
Bij het downloaden van apps wordt er door jongeren meer informatie 
gelezen dan bij cookies. 57% van de jongeren heeft geantwoord de korte 
omschrijving die wordt getoond bij het downloaden van de app te lezen. 
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Bovendien leest de helft recensies. Tot zover lijken 
jongeren bij het downloaden van apps bewuster te zijn. 

Algemene voorwaarden en de functies waartoe de 
app toegang vraagt, worden echter weinig gelezen. De 
algemene voorwaarden, waar bijvoorbeeld vaak in te 
lezen is met welke partijen gegevens wel of niet gedeeld 
worden, wordt maar door 6% van de jongeren gelezen. 
De machtigingen, waarmee de app toegang krijgt tot 
gegevens in de smartphone zoals agenda, telefoonboek, 
locatie of camera, wordt maar door 21% van de jongeren 
gelezen. Deze vier informatiebronnen kunnen veel 
persoonsgegevens weggeven. 

Algemene privacybeschermende maatregelen
Jongeren zijn ook vaak onzorgvuldig met betrekking 
tot het inloggen op een openbaar Wi-Fi-netwerk, het 
aan- en uitzetten van bijvoorbeeld hun locatiegegevens 
op hun smartphone of tablet en het aan- en uitzetten 
van hun Wi-Fi. Alleen Bluetooth wordt weinig gebruikt, 
maar dat is vaak een praktische overweging. 

Jongeren blijken weinig maatregelen te nemen om hun 
gegevens af te schermen van derden, zoals bedrijven en 
andere instanties die gegevens verzamelen, gebruiken 
en verkopen. Er wordt door jongeren weinig informatie 
gelezen voordat zij toestemming geven om informatie te 
verzamelen. Bovendien lijkt het erop dat jongeren niet 
lezen welke partijen toegang tot die gegevens zullen 
krijgen. Wat de reden daarvoor is, is nog onduidelijk. 

Redenen om geen privacybeschermende maatregelen 
te nemen
Uit het onderzoek komt een beeld naar voren dat 
jongeren zich niet altijd bewust zijn van allerlei 
privacybeschermende maatregelen. Voor cookies en 
apps kan daarover het volgende worden gezegd.

Cookies
31% van de jongeren kan niet vertellen wat de reden 
is dat ze de cookie-instellingen niet aanpassen. Bij de 
jongeren die dat wel kunnen, blijkt ergernis een rol 
te spelen. Er is ook groep die het niet belangrijk vindt 
om de instellingen aan te passen en een andere groep 
vraagt zich af of het eigenlijk wel zin heeft om de cookie-
instellingen aan te passen. Daarnaast is er ook nog een 
groep van 13% die erop vertrouwt dat het bedrijf integer 
omgaat met hun gegevens. 

Apps
Bij het downloaden van apps is het beeld niet veel 
anders. Bijna de helft van de jongeren heeft geen zin 
om de voorwaarden te lezen. Dit lijkt een nonchalante 
houding, maar het kan er ook mee te maken hebben 
dat het lezen van algemene voorwaarden vaak een 

tijdrovende en lastige klus is. Er is ook een groep van 28% 
die een app sowieso wil hebben, wat de voorwaarden 
ook zijn. Anderen geven aan geen tijd te hebben om de 
voorwaarden te lezen of vertrouwen te hebben in het 
bedrijf dat de app aanbiedt. En tot slot is er een groep 
van 10% die zegt dat het naar hun idee niet uitmaakt of 
ze de voorwaarden lezen.

Redenen om wel privacybeschermende maatregelen te 
nemen
Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat 
jongeren zich niet altijd bewust zijn van allerlei 
privacybeschermende maatregelen. Voor cookies en 
apps kan daarover het volgende worden gezegd.

Cookies
De meeste jongeren weten niet waarom zij cookie-
instellingen zouden aanpassen. Een klein deel van de 
jongeren geeft aan dat het niet vertrouwen van de 
website een reden kan zijn.

Apps 
Op de vraag wat voor jongeren een reden zou kunnen 
zijn om een app niet te downloaden, antwoorden 
jongeren dat privacy-schending, de prijs van de app, 
slechte recensies of de kans op een virus een reden zou 
kunnen zijn.   

Waarom de ene jongere wel en de andere niet?
Jongeren met een negatieve ervaring op het gebied van 
online privacy of die over negatieve ervaringen hebben 
gehoord, blijken significant meer tijd en aandacht te 
besteden aan het beschermen van hun persoonlijke 
gegevens.

Ook blijkt dat jongeren die informatie lezen over cookies, 
de cookie-instellingen significant vaker aanpassen dan 
jongeren die geen informatie lezen over cookies. 

Dit geldt ook voor jongeren die meer informatie lezen 
over apps: de algemene voorwaarden, het privacy beleid 
en de machtigingen. Zij schakelen significant vaker hun 
locatiegegevens uit en gebruiken vaker helemaal geen 
Bluetooth. Ook bij apps heeft het lezen van de informatie 
een positieve invloed op jongeren met betrekking tot de 
beveiliging van hun gegevens op hun smartphone.

Privacy-paradox
Uit bovenstaande blijkt dat jongeren vaak niet bewust 
omgaan met hun online privacy en hiermee het risico 
lopen dat hun gegevens toegankelijk worden voor 
derden zonder dat deze jongeren daar toestemming 
voor hebben gegeven. Er wordt weinig informatie 
gelezen over cookies of apps, en jongeren lijken vaak 
gemakkelijk toestemming te geven om gegevens 
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met derden te delen. Hierdoor weten veel jongeren eigenlijk niet welke 
partijen met welke doeleinden gegevens over hen verzamelen. Een logische 
conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden is dat het jongeren niet 
zoveel uitmaakt welke bedrijven gegevens over hen verzamelen en wat er 
met die gegevens gebeurt.
 
Niets is echter minder waar: 56% van de jongeren heeft namelijk ingevuld 
dat een bedrijf geen enkele gegevens over hen mag bewaren, gebruiken of 
verkopen. Wat de reden is voor deze paradox, waarbij jongeren het zich wel 
bewust zijn maar er niet naar lijken te handelen, komt niet heel duidelijk 
naar voren uit het onderzoek. Wel zien we dat jongeren die een negatieve 
ervaring hebben gehad op het internet of zich beter realiseren wat er met 
hun gegevens op het internet kan gebeuren, daar naar lijken te handelen en 
maatregelen nemen.

Aanbevelingen
Jongeren zijn zich nog te weinig bewust van de manieren waarop gegevens 
door partijen worden verzameld. Jongeren moeten daarom beter 
geïnformeerd worden op een voor jongeren te begrijpen wijze. Tevens 
moeten jongeren tools krijgen (of gewezen worden op het bestaan van 
tools) om maatregelen te kunnen nemen tegen het verzamelen van deze 
gegevens in het geval zij dit niet willen. Door het bieden van transparantie 
en een handelingsperspectief zou de privacy paradox op dit punt kunnen 
worden verkleind.

Veel websites bieden (nog) niet de mogelijkheid om cookie-instellingen aan 
te passen. Ook bij apps hebben jongeren niet altijd de mogelijkheid een 
goede keuze te maken. Om jongeren bewuster een keuze over hun online 
privacy te kunnen laten maken, zouden alle bedrijven dergelijke opties 
moeten aanbieden. Daarbij is het ook de verantwoordelijkheid van bedrijven 
om jongeren op een heldere, eenvoudige manier te informeren over wat 
er met hun gegevens gebeurt. Op de lange termijn zullen deze bedrijven 
hier profijt van hebben, omdat de spoedig goed geïnformeerde jongeren op 
den duur eerder zullen kiezen voor bedrijven die wel hun wensen omtrent 
online privacy respecteren in plaats van partijen die dit niet doen.

Eindnoten

i Uit het onderzoek van Kelley ea, “Privacy as part of the app decision making process” 2013 blijkt dat deelnemers niet of nauwelijks 

naar de permissies kijken en gemiddeld slechts 2 seconden op dat scherm blijven. Als reden hiervoor geven de deelnemers aan dat 

ze ervan uitgaan dat Google de app store goed en streng monitort en dat overheden privacy wetgeving handhaven, dus dat de app 

stores veilig zijn. Ook gaven deelnemers aan dat zij de permissies en voorwaarden blind vertrouwen. Ze denken eerder dat ze iets 

niet begrijpen wat erin staat dan dat ze denken dat het niet correct is.

ii Uit de Eurobarometer (2011) van de EC blijkt dat Europeanen meer controle willen over hun privacy en zich daar zorgen over 

maken. Bijna 75% geeft aan dat zij vinden dat hun toestemming nodig is voordat persoonlijke informatie wordt verzameld. 22% gaf 

aan dat zij vertrouwen hebben in zoekmachines, sociale netwerken en e-mailservices om hun data te beschermen.
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Vragenlijst   
Deze vragenlijst gaat over hoe jij tegen online privacy 
aankijkt. Denk je dat je je gegevens voldoende hebt 
afgeschermd? Heb je het gevoel dat bedrijven zich 
houden aan de beloftes die ze doen als het gaat om jouw 
privacy. ACM (Autoriteit Consument & Markt) en NJR 
willen heel graag weten hoe jongeren hierover denken. 
Daarom vragen wij jouw mening over dit onderwerp. Het 
gaat om jouw mening, dus niets is goed of fout. Succes! 

01. Je bent
 Een meisje
 Een jongen

02. Jouw leeftijd is

03. Je volgt
 Vmbo basis
 Vmbo kader
 Vmbo gemengde leerweg
 Vmbo theoretische leerweg 
 Mbo beroepsbegeleidende leerweg
 Mbo beroepsopleidende leerweg 
 Havo 
 Vwo
 Anders namelijk 

04. In welk land is jouw vader geboren? 

 
  
05. In welk land is jouw moeder geboren? 

Internetgebruik
Deze vragen gaan over hoe jij internet gebruikt, zoals 
voor het chatten met vrienden, voor het spelen van 
games, voor het kopen van spullen en dergelijke. 

06. Hoeveel uur per week gebruik je social media (bijv. 
Facebook, Instagram)? 

 Meer dan 50 uur per week
 40 tot 40 uur per week
 30 tot 40 uur per week
 20 tot 30 uur per week
 10 tot 20 uur per week
 1 tot 10 uur per week
 Minder dan 1 uur per week 
 Nooit
 Anders, namelijk  

07. Hoe vaak speel je online games op je mobiel of 
tablet?

 Meer dan 50 uur per week
 40 tot 40 uur per week
 30 tot 40 uur per week
 20 tot 30 uur per week
 10 tot 20 uur per week
 1 tot 10 uur per week
 Minder dan 1 uur per week 
 Nooit
 Anders, namelijk  

08. Hoe vaak speel je online games op je mobiel of 
tablet?

 Meer dan 20 keer per week
 15 tot 20 keer per week
 10 tot 5 keer per week
 5 tot 10 keer per week
 1 tot 5 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Nooit
 Anders, namelijk  

09. Hoe vaak klik je op advertenties in apps?
 Meer dan 20 keer per week
 15 tot 20 keer per week
 10 tot 5 keer per week
 5 tot 10 keer per week
 1 tot 5 keer per week
 Minder dan 1 keer per week
 Nooit
 Anders, namelijk  

10. Hoe kom jij aan jouw apps?
 Via de App Store (Apple)
 Via Google Play (Android)
 Via Windows Store (Windows)
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing
 Anders, namelijk  

11.  Wat voor advertenties zie je het liefst (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Online reclame die helemaal gericht is op jou 
persoonlijk

 Als de online reclame afkomstig is van jouw favoriete 
merk of favoriete winkel

 Als je weet dat vrienden ook hun aankopen doen bij 
dat online bedrijf

 Ik zie het liefst helemaal geen advertenties 
 Iets anders, namelijk  

Bijlage A
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Bijlage A

Jouw toestemming
Deze vragen gaan over het wel of niet accepteren van 
cookies, of om wel of niet een app te downloaden. 
Cookies zijn kleine bestandjes die door iedere website op 
jouw computer kunnen worden gezet. Cookies en apps 
kunnen gegevens over jou verzamelen. 

12.  Welke informatie lees je voordat je beslist of je 
cookies accepteert of weigert?

 Ik klik door tot waar ik kan lezen welke cookies er 
precies geplaatst worden 

 Ik lees de informatie in een banner of pop-up
 Ik lees geen informatie  
 Anders, namelijk 

13. Hoe vind je de informatie die je van websites krijgt 
over cookies? 

 Zeer goed
 Goed
 Niet goed, maar ook niet slecht
 Slecht
 Zeer slecht
 Weet ik niet

14.	Wat doe je met cookies?
 Ik accepteer ze
 Ik weiger ze 
 Ik surf door op de website zonder op akkoord te 
klikken

 Ik pas de instellingen aan (als de website die 
mogelijkheid geeft)

 Anders, namelijk … 
 Niet van toepassing 

15.  Hoe vaak pas jij je cookie-instellingen aan?
 Altijd (als de mogelijkheid er is)
 Vaak
 Niet vaak, maar ook niet weinig
  Weinig
 Nooit
 Niet van toepassing 

16. Wat zou een reden kunnen zijn dat je de cookie-
instellingen niet aanpast? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)

 Ik vertrouw het bedrijf achter de website
 Ik krijg er iets voor terug
 Ik vind het niet belangrijk om die aan te passen  
 Ik vraag me af of het eigenlijk wel zin heeft om iets 
aan te passen 

 Ik erger me dat ik steeds dat soort meldingen krijg 
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

17.  Wat zou een reden kunnen zijn dat je cookie-
instellingen wel aanpast? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)

 Ik vertrouw het bedrijf achter de website niet
 Ik krijg er niets voor terug
 Ik vind het belangrijk om die aan te passen  
 Ik weet dat het zin heeft om iets aan te passen 
 Ik vind het goed dat de wet dit voorschrijft en daarom 
maak ik er gebruik van

 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

18. Welke informatie lees je voordat je beslist of je een 
app downloadt? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 Korte omschrijving die wordt getoond 
 Recensies 
 Privacy beleid 
 De algemene voorwaarden 
 Tot welke functies de app toegang vraagt (agenda, 
contacten, camera, locatie)

 Ik lees geen informatie 
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

19. Als je niet de voorwaarden leest van een app die je 
downloadt, wat is daar dan de reden van? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Ik wil de app sowieso hebben, wat de voorwaarden 
ook zijn

 Ik begrijp dat soort voorwaarden nooit 
 Ik heb geen zin om dat allemaal te lezen
 Ik heb geen tijd om dat allemaal te lezen 
 Volgens mij maakt het niet uit of ik het lees 
 Ik voel me gepusht om iets te doen en dat vind ik niet 
leuk 

 Ik vertrouw het bedrijf dat de app aanbiedt (de app 
store)

 Ik vertrouw het bedrijf dat de app heeft gemaakt 
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

20. Wat zou voor jou een reden kunnen zijn om een 
app, na het lezen van de voorwaarden, niet te 
downloaden?

21. Hoe vind je de informatie die je krijgt over de apps die 
je downloadt? 

 Zeer goed
 Goed 
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 Niet goed, maar ook niet slecht 
 Slecht 
 Zeer slecht
 Weet ik niet

Je beveiliging
Je kunt je privacy online op je PC en op je smartphone 
of tablet op verschillende manieren beschermen. De nu 
volgende vragen gaan daarover. 

22. Hoe blokkeer jij cookies die andere bedrijven dan het 
bedrijf van de website op je computer willen plaatsen 
(zogenaamde third party cookies)? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Altijd, met een blocker of door middel van de browser
 Meestal, als de website de mogelijkheid geeft 
 Soms 
 Nooit 
 Geen idee waar het over gaat
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

23. Gebruik je een adblocker? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)

 Ja, dat vind ik handig want dan krijg ik geen 
advertenties te zien 

 Ja, want dat kan mijn privacy beschermen 
 Nee, want ik wil wel graag advertenties zien 
 Nee, nog nooit van gehoord.  
 Nee, dat kan ik niet op mijn apparaat
 Geen idee wat dat is
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

24. Hoe vaak wis je je internet-geschiedenis? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 Mijn browser slaat geen geschiedenis op 
 Dat gaat automatisch als ik mijn browser sluit
 Meer dan 10 keer per week 
 1-10 keer per week 
 1-3 keer per maand 
 Een paar keer per jaar 
 Nee, dat kan ik niet op mijn apparaat
 Nooit 
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

25. Hoe staan jouw privacy instellingen ingesteld op 
social media? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 Alles openbaar 
 Alleen maar zichtbaar voor vrienden en vrienden van 
vrienden

 Alleen maar zichtbaar voor mijn vrienden. 

 Soms alles openbaar, soms alleen zichtbaar voor mijn 
vrienden 

 Dat verschilt per sociaal medium
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

26. Zet jij je locatiegegevens wel eens uit op je 
smartphone of tablet? (meerdere antwoorden zijn 
mogelijk)

 Nooit
 Ja, ik zet het alleen maar aan als ik het nodig heb voor 
bijvoorbeeld navigatie

 Ja, als ik op plekken ben waarvan ik niet wil dat 
mensen dat weten

 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

27. Schakel je je WiFi weleens uit?  (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Nee, nooit 
 Ja, om mijn privacy te beschermen
 Ja, als ik niet ben ingelogd, dan staat WiFi uit
 Ja, maar alleen als mijn batterij bijna leeg is
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

28. Log je weleens in op een openbaar WiFi-netwerk 
zoals op vliegvelden, stations, de trein of koffiebar? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

 Ja, want daarmee bespaar ik MB’s
 Ja, want dat is vaak sneller dan mijn eigen mobiele 
internet 

 Nee, want ik vertrouw dat niet 
 Nee, want ik heb voldoende MB’s
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk  

29. Heb je je Bluetooth weleens uit staan? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Nee, nooit
 Ja, om mijn privacy te beschermen
 Ja, ik gebruik het nooit 
 Ja, want anders gaat mijn batterij snel leeg 
 Geen idee wat dat is
 Niet van toepassing  
 Iets anders, namelijk  

Je privacy
Deze vragen behandelen jouw ideeën over wat bedrijven 
met jouw gegevens doen. 

Bijlage A
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30. Heb je behoefte aan praktische informatie over 
het bewaken van je privacy online? (meerdere 
antwoorden zijn mogelijk)

 Nee, ik weet al hoe ik dat moet doen 
 Nee, ik maak me geen zorgen 
 Ja, ik ben daar wel in geïnteresseerd 
 Ja, ik weet het al een beetje, maar het kan altijd beter 
 Ik weet het niet
 Niet van toepassing 
 Iets anders, namelijk 

31. Hoeveel ben je bereid te betalen voor een app die je 
veel gebruikt (bijv. FB, YouTube) als die app niet kan 
zien waar je bent, wat je doet, wie je vrienden zijn, 
etc.?

 Als er een versie beschikbaar is die geen geld kost, 
kies ik die

 Ik heb daar maximaal 0,25 cent per maand voor over 
 Ik heb daar maximaal 0,50 cent per maand voor over 
 Ik heb daar maximaal 1 euro per maand voor over 
 Ik heb daar maximaal 5 euro per maand voor over 
 Ik heb daar maximaal 10 euro per maand voor over 
 Ik heb daar meer dan 10 euro per maand voor over 
 Niets
 Anders, namelijk 

32. Stelling: Ik besteed tijd en aandacht aan het 
beschermen van mijn privacy online. 

 Eens
 Oneens
 Geen mening

33. Stelling: Ik wil mijn online privacy wel beter 
beschermen maar ik weet niet hoe. 

 Eens
 Oneens
 Geen mening

34. Hoeveel zorgen maak jij je over de wijze waarop 
bedrijven met jouw gegevens omgaan?

 Ik maak me zeer veel zorgen
 Ik maak me veel zorgen
 Ik maak me niet veel, maar ook niet weinig zorgen
 Ik maak me weinig zorgen
 Ik maak me zeer weinig zorgen
 Ik sta er niet zo bij stil

35. Hoor je weleens over negatieve ervaringen van 
mensen waarvan de gegevens misbruikt zijn of heb je 
zelf weleens zoiets meegemaakt? 

 Ja, ik heb zelf weleens zoiets meegemaakt
 Ja, ik heb weleens gehoord over negatieve ervaringen 
van anderen. 

 Nee

 Weet ik niet

36. Zo ja, omschrijf die ervaring

37. Er zijn bedrijven die gegevens over iedereen 
verzamelen zodat ze bijv. weten waar je woont, met 
wie je omgaat en wat jou interesseert. Wat vind jij 
toelaatbaar? (kruis aan wat op jou van toepassing is)

 Door jou ingevulde gegevens worden bewaard bij het 
bedrijf aan wie jij deze  gegevens hebt gegeven

 Informatie die jij op de website bekeek, wordt 
bewaard bij de beheerder daarvan

 Jouw internetgedrag (dus alle websites die je bezoekt 
wordt gevolgd en bewaard  

 Door jou ingevulde gegevens en jouw internetgedrag 
worden gekoppeld aan bijv. jouw Facebook-account 
en bewaard 

 Door jou ingevulde gegevens worden doorverkocht 
aan een ander bedrijf 

 Jouw gegevens en jouw internetgedrag worden 
doorverkocht aan een ander bedrijf 

 Jouw gegevens en je internetgedrag worden 
gekoppeld aan bijv. jouw Facebook account en 
doorverkocht aan een ander bedrijf

 De app die jij hebt gedownload zorgt ervoor dat een 
bedrijf je gegevens (bijv. waar je bent, met wie je 
omgaat) kan zien en jou overal kan volgen

 Het bedrijf waar je je app van kocht, verkoopt andere 
bedrijven jouw gegevens zodat zij jou ook kunnen 
volgen

 Een bedrijf mag geen enkele gegevens van mij 
bewaren, gebruiken of verkopen

 Anders, namelijk 

38. Wil je nog iets anders kwijt over de vragenlijst?

Bedankt voor het invullen! We verloten 10 cadeaubonnen 
van €20. Het loten gaat via je docent. De resultaten zijn in 
juli 2015 op www.njr.nl te zien. Voor vragen en suggesties 
kan je mailen naar panel@njr.nl  

Bijlage A
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Bijlage B

Meisje haar Insta was nieuw aangemaakt door iemand anders meisje 15 vwo

Bij het programma Catfish van MTV meisje 15 vwo

Bij het vak informatica hebben we in de eerste periode een project gehad over 
gegevensmisbruik, dus ik heb een aantal ervaringen gehoord, bijv. meneer Kausolea.

meisje 17 vwo

Bij informatica hebben we het over gegevensmisbruik gehad. Daar was iemand bij wie 
zijn ID-Kaart was gestolen en misbruikt

meisje 16 vwo

Bijvoorbeeld dat online sites je creditcard gegevens achterhalen of dat ze kunnen zien 
wat je op jetelefoon of laptop doet

jongen 17 mbo

Dan  krijg je een mailtje van je bank dat je je gegevens in moet vullen en dan kunnen 
andere hackers geld van je rekening afhalen

meisje 15 vmbo

Dat mensen hun foto's gebruikt worden als catfish 16 vmbo

De app wist waar ze was en deelde dat met anderen zonder dat ze dat wilde meisje 16 havo

Een familiefoto op facebook gebruikt als reclame foto op een busje in india jongen 15 havo

Een vriend betaalde iets via internet en er is veel meer geld afgehaald dan het product 
kost

jongen 15 vmbo

Een vriendin had wifi ingeschakeld in de trein en een bedrijf kon zien wat ze op dat 
moment kon doen

meisje Havo

Er waren berichten die zij had gestuurd overal op internet gezet meisje 16 vmbo

Er was een app dat er iemand in je camera kan kijken van je telefoon meisje 14 vmbo

Foto’s van mijn nicht werden ineens gebruikt op een andere account waarvan 
niemand wist wie het is

jongen vwo

Iemand belde voor een leuke beltoon en diegene heeft onbewust heeeel veel geld 
betaald

meisje 15 vmbo

Iemand had iets besteld op een website, diegene ontving het wel maar kreeg kort 
daarna telefoontjes van andere bedrijven over het product

meisje 16 vmbo

Iemand had iets online besteld maar niks gekregen jongen 15 vmbo

Met een informatica project ging het over gegevensmisbruik door social media meisje 15 vwo

Mijn broer zijn naam was gebruikt, omdat hij een foto van zijn rijbewijs op fb had 
gezet. Dat was een nep Marktplaats account.

meisje 15 vwo

Mijn moeder had haar nummer ergens ingevoerd en was 200 euro kwijt meisje 12 vwo

Mijn moeder kreeg laatst een telefoonafschrift van 60 euro terwijl haar normale 
afschrift 20 euro is. Dat was gedaan via een site

meisje 15 havo

Mijn nicht haar bankgegevens waren verwisseld met die van iemand anders meisje 16 vwo

Mijn vader wordt vaak gebeld door een bedrijf dat aan zijn gegevens zijn gekomen meisje 19 mbo

Naaktfotos of bewerkte fotos jongen 18 havo

Op de tv werd een keer een programma daarover gemaakt. en wat ze allemaal over je 
kunnen lezen bijv. whatsapp gesprekken

meisje 15 vmbo

Op MTV Catfish meisje 13 vmbo

Op radar of opgelicht dat mensen je geld stelen meisje 14 vmbo

Opgepakt (vriend) door phishing site habbo.nl jongen 16 vwo

Steeds duurder wordende vliegtickets meisje 17 vwo

Jongeren die weleens gehoord hebben over 
negatieve ervaringen van anderen
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