
 

 
 

Resultaten peiling ouderschap en privacy (februari 2018) 
 
Privacy en bescherming van persoonsgegevens is een actueel onderwerp mede door de nieuwe 
wetgeving die 25 mei ingaat. Er is weinig bekend over hoe ouders omgaan met de bescherming van de 
gegevens van hun kind en met de privacy van hun kind in de opvoeding. Daarover ging dit onderzoek. 
Met 25 vragen hebben we jullie gevraagd naar hoe jullie tegen privacy aankijken, wat jullie weten van 
privacy in het algemeen, bij de Jeugdgezondheidszorg en op school en hoe jullie hier zelf mee omgaan. 
Alle ouders van het Landelijk Ouderpanel waren voor deze peiling uitgenodigd (totaal 1.068), waarvan 
327 ouders de vragenlijst hebben ingevuld (respons 31%). Bedankt alle deelnemers!  
 

Behoefte aan informatie 
Bijna de helft van jullie vindt veiligheid belangrijker dan privacy, de andere helft vindt beide aspecten 
even belangrijk of vindt dat ze niet tegenover elkaar staan. Vooral ouders met oudere kinderen (+12 
jaar) denken een goede balans te kunnen vinden tussen de veiligheid en de privacy van hun kind. 
Ouders met jongere kinderen hebben hier vaak nog niet over nagedacht.  
9 op de 10 ouders maakt zich zorgen over één of meerdere privacy kwesties. Ouders maken zich 
vooral zorgen om gegevens van hun kind die door anderen slecht beveiligd worden en gegevens en 
foto’s die op internet en sociale media verspreid worden. 
8 op de 10 ouders geeft aan behoefte te hebben aan informatie over privacy, vooral over privacy in 
het onderwijs en privacy bij internetgebruik.  

 
 

Niet bekend met wet- en regelgeving 
Ouders zijn niet op de hoogte van alle kenmerken van het dossier dat Jeugdgezondheidszorg bijhoudt 
van hun kind, vooral niet dat gegevens aangevuld mogen worden, hoe het dossier heet en waar ze 
terecht kunnen voor meer informatie.  
 
 
 



 

Een kwart van de ouders weet niet welke 
gegevens de school verzamelt en bewaart van hun kind. De helft van de ouders 
is hier slechts gedeeltelijk van op de hoogte.  
De helft van de ouders heeft er ook geen vertrouwen in dat de school van hun kind de 
leerlinggegevens goed beveiligt. De helft van de ouders is niet bekend met alle rechten m.b.t. het 
leerlingdossier dat op school wordt bijgehouden. Vooral niet met het feit dat de gegevens aangevuld, 
gewijzigd en verwijderd kunnen worden. Daarbij is driekwart er niet van op de hoogte dat in bepaalde 
situaties deze rechten niet meer gelden. 
 

Voorzichtig met foto’s op social media 
Bijna alle ouders zijn voorzichtig met het plaatsen van foto’s op sociale media. Dat is goed nieuws. 
Eenderde van de ouders plaatst helemaal geen foto’s van hun kinderen op sociale media, meer dan de 
helft doet dit wel, maar denkt hierbij wel na over het soort foto of het soort pagina waar het op 
geplaatst wordt.  
Verder zijn ouders verdeeld over het omgaan met privacy in de opvoeding. Meer dan de helft maakt 
zich veel zorgen en controleert hun kind, de rest maakt zich minder zorgen en wil het kind privacy 
geven. Eentiende van de ouders gebruikt een tracking-apparaatje. Veel ouders geven aan dat het 
tieners beperkt in hun privacy en dat ze alleen maar angstiger worden van een dergelijk apparaatje.  
 

Wachtwoorden weten 
Ruim de helft van de ouders wil de wachtwoorden van hun kind weten. Ouders geven aan dit 
gemiddeld tot en met hun 15e  jaar te willen weten. Daarbij bekijkt tweederde van de ouders de 
websites die hun kind bezoekt en ruim de helft van de ouders met kinderen boven de 12 bekijkt (wel 
eens) de WhatsApp-gesprekken van hun kind. De ouders die dit nooit doen geven als reden dat ze hun 
kind vertrouwen en hen wat privacy te willen geven.  
 

Wat doen we met de resultaten? 
Jullie hebben duidelijk aangegeven meer informatie te willen hebben over dit onderwerp en daar 
actiever mee bezig te willen zijn. Daar gaan we dan ook hard aan werken. Zowel op de webiste 
opvoeden.nl als op oudersonderwijs.nl vinden jullie binnenkort nieuwe en verbeterde informatie.  
Ook zetten we ons in om dit onderwerp verder onder de aandacht te brengen. Zowel onder ouders, bij 
de overheid als bij de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs. Daarmee hopen we dat dit belangrijke 
onderwerp de aandacht krijgt die nodig is om bewust en zorgvuldig met de privacy van onze kinderen 
om te gaan.  
 

Wil je meer weten over het onderzoek? 
Neem dan contact op met: 
Marieke Boon 
Ouders & Onderwijs 
030-3060800 
marieke.boon@oudersonderwijs.nl  
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