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De jeugd van 2012
“Samen doen, samen zijn”
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Voorwoord

De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico’s nemen, je 
hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het heeft ons er niet van weerhouden een blik te 
werpen op het ‘nu’ en op wat komen gaat. 

Met dit onderzoek hebben we een basis gelegd. De basis voor de beschrijving van een nieuwe 
generatie en een nieuwe manier van kijken naar en communiceren met kinderen. Deze nieuwe 
generatie vraagt om een unieke manier van onderzoek doen. De doelgroep opzoeken in hun eigen 
omgeving en belevingswereld in plaats van er als volwassenen onze mening en kennis op los te 
laten. We hebben methodes gebruikt die aansluiten bij kinderen. Wij legden de kaders, de kinderen 
hebben zelf de lege vlakken ingevuld. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk onderzoek, met  
voldoende data om een boek te vullen. Voor nu kijken we terug op een fantastische  
onderzoeksperiode, met als hoogtepunt onze expeditieweek in maart 2012.

Even terugblikken...
“De eerlijkheid van de kinderen was intens genieten”. – Marjolein de Jong

“Ik heb volop moeten gniffelen om de stoere en waardevolle quotes die kinderen en jongeren met 
ons hebben gedeeld. Gewoon, daar waar het op staat!”. - Nina Hoek van Dijke

“Ik vond het mooiste inzicht van de week dat er daadwerkelijk een generatiekloof voelbaar en  
zichtbaar is”. – Petra Smolders

“Wat ik erg leuk vond op de middelbare scholen, is dat de leerlingen vroegen: ‘Waarom willen  
jullie dat weten, dat is toch heel gewoon?’ Waarop wij antwoordden: ‘Dat is voor jullie heel gewoon, 
maar voor ons niet’.” – Paulien Kreutzer

Veel leesplezier. 
Het team van Now It’s Our Time
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Ontstaan Now It’s Our Time

“Als eenpitter kun je veel, maar met z’n vieren en één gezamenlijke passie kun je veel meer!”

Het idee voor Now It’s Our Time ontstond in augustus 2011 in café Hannekes Boom in Amsterdam. 
Paulien Kreutzer (OneTwentyone), Marjolein de Jong (Young Inspiration), Petra Smolders (P.S. 
Onderzoek) en Nina Hoek van Dijke (Jong & Je Wil Wat) kwamen daar samen om te bespreken hoe 
zij elkaar als eenpitters konden versterken en aanvullen. De regendruppels vielen net zo talrijk uit 
de lucht als ons enthousiasme en creativiteit. Op die regenachtige zomerdag ontstond Now It’s Our 
Time, een samenwerkingsverband van vier zelfstandig ondernemers op het gebied van  
jongerenonderzoek en communicatie. We formuleerden twee doelen:

1. Onderzoek naar kinderen die in 2012 tussen de nul en vijftien jaar oud zijn. Dit onderzoek 
doen we niet in opdracht van een klant, maar initiëren we zelf. We stellen eigenwijze en eigentijdse 
vragen aan kinderen.

2. Netwerkbijeenkomsten organiseren voor iedereen die met of voor kinderen en jongeren 
werkt. Niet alleen marketeers zijn welkom, maar ook docenten en jongerenwerkers. Zij werken 
dagelijks met kinderen en jongeren en hebben veel kennis van de doelgroep.
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Inleiding

Dit rapport beschrijft de eerste uitkomsten uit een grote hoeveelheid data die Now It’s Our Time 
heeft verzameld door middel van inlevingsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn  
bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van kinderen en jongeren. Nu is de tijd 
om naar kinderen te luisteren en ze te begrijpen in hun eigen belevingswereld. 

Leeswijzer
Hoe Now It’s Our Time te werk gaat, lees je in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 wordt de hoofdvraag 
beantwoord in een samenvatting van de onderzoeksresultaten: de jeugd van 2012. Hierna  
worden de verschillende onderwerpen verder uitgediept. Eerst wordt de rol van het gezin bespro-
ken (hoofdstuk 3),  gevolgd door de vrijetijdsbesteding van kinderen (hoofdstuk 4) en het gebruik 
van verschillende media (hoofdstuk 5). Ook is er gekeken naar helden, merken, geld en product-
bezit van kinderen (hoofdstuk 6). Als laatste wordt het onderwijs beschreven (hoofdstuk 7). Deze 
rapportage wordt afgesloten met een praktische How To om mee aan de slag te gaan (hoofdstuk 8).

In de onderzoeksrapportage wordt gesproken over kinderen als het over de hele onderzoeks-
groep van nul tot vijftien jaar oud gaat. Bij een duidelijk onderscheid in leeftijd wordt er gesproken 
over jongere kinderen en oudere kinderen. De quotes en foto’s in deze rapportage komen uit de 
gesprekken die wij voerden met de doelgroep tijdens de expeditieweek 2012. De namen zijn  
gefingeerd.
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1. Now It’s Time For 
Crowdresearching
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Now It’s Time For  
Crowdresearching

Dit hoofdstuk beschrijft hoe Now It’s Our Time te 
werk is gegaan tijdens de uitvoering van het  
onderzoek. Hierbij wordt beschreven wat  
crowdresearching is en welke methoden van onder-
zoek ingezet zijn tijdens de expeditieweek 2012.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
‘Hoe ziet de belevingswereld van kinderen van nul 
tot vijftien jaar eruit in 2012?’ 

Wat is crowdresearching?
De gebruikte onderzoeksmethode is eigentijds en 
eigenwijs: Now It’s Our Time heeft gekozen voor 
crowdresearching. Now It’s Our Time vindt dat haar 
onderzoek niet kan zonder “the crowd”. Zij hanteert 
onderstaande definitie voor onderzoek doen met 
the crowd.

“Crowdresearching – Online en offline gebruik 
maken van kennis, kunde en enthousiasme van een 
breed netwerk om onderzoeksdata te verzamelen 
en te interpreteren.”

Samenwerken
Crowdresearching hangt niet af van tijd of plaats, 
het hangt af van inzet, gedeelde interesse en 

belang, menskracht en enthousiasme. Niet al-
leen professionele onderzoekers kunnen bijdragen 
aan een onderzoek. Voor Now It’s Our Time zijn 
kinderen, ouders, opvoeders, scholen, bedrijven, 
organisaties en andere professionals die interesse 
hebben in het onderwerp (in dit geval de jeugd) 
onmisbaar! In het dankwoord is te lezen wie Now 
It’s Our Time heeft versterkt.

Word of Mouth
Bij crowdresearching wordt het word of mouth 
principe gestimuleerd. Voor ons onderzoek zijn  
verschillende netwerken opgeroepen de vragenlijst 
te verspreiden of in te vullen. Now It’s Our Time 
heeft het grootste deel van de 1.031 ingevulde vra-
genlijsten online verzameld.

Digitale tools
Gebruik maken van digitale tools vindt Now It’s 
Our Time belangrijk. Sociale media hebben tijdens 
dit onderzoek een grote rol gespeeld bij het word 
of mouth principe. Door de snelheid en het ge-
mak van delen via internet is een sneeuwbaleffect 
ontstaan. Ook hebben sociale media een essentiële 
rol gespeeld in het samenwerken als team met 
mensen uit heel Nederland. Een speciale Facebook 
groep heeft overstroomde mailboxen voorkomen. 
Google Docs is een geschikte tool om met vier 
mensen één rapportage te maken. Dropbox voor de 
uitwisseling van foto’s. MyPanel van partner Mobile 
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Market Research heeft de vragenlijsten digitaal 
gefaciliteerd. 

Naar de doelgroep toe
Now It’s Our Time gaat naar kinderen toe op een 
plek waar zij zich thuis voelen in hun natuurlijke 
omgeving. De onderzoekers hebben op deze wijze 
niet alleen direct contact met de doelgroep, maar 
kunnen tevens bepalende omgevingsfactoren 
meenemen in het onderzoek. Wij noemen dat  
inlevingsonderzoek.

Wat heeft Now It’s Our Time gedaan
In deze paragraaf staat een korte verantwoording 
van het kwantitatieve en kwalitatieve deel van het 
onderzoek.

Kwantitatief onderzoek
Now It’s Our Time heeft een digitale vragenlijst 
ingezet om ouders van kinderen van nul tot en met 
vijf jaar en kinderen van zes tot vijftien jaar vragen 
te stellen. Respondenten hebben de vragenlijsten 
ingevuld van donderdag 16 februari 2012 tot en met 
vrijdag 23 maart 2012.

In totaal zijn 1.031 vragenlijsten ingevuld. De 
enquête is ingevuld door 685 kinderen van zes tot 
vijftien jaar. 47,4% is jongen en 52,6% is meisje. 
De enquête is door 346 ouders met kinderen in de 
leeftijd van nul tot en met vijf jaar ingevuld.  

De leeftijdsverdeling is te zien in tabel ‘Leeftijd’.

Leeftijd Percentage

0 jaar 5,9

1 jaar 6,7
2 jaar 7,4
3 jaar 4,2
4 jaar 4,3
5 jaar 3,1
6 jaar 1,3
7 jaar 2,6
8 jaar 3,1
9 jaar 4,1
10 jaar 6,7
11 jaar 5,2
12 jaar 13,1
13 jaar 17,2
14 jaar 15,1

n=986

Verschillen tussen groepen
In deze rapportage wordt soms gesproken over de 
hele onderzoeksgroep en soms zijn subgroepen 
weergegeven geselecteerd op basis van leeftijd 
of geslacht. Verschillen tussen subgroepen zijn 
gemeten met een significantie van 95%. Overal 
waar een verschil wordt genoemd is dus sprake 
van een betekenisvol verschil met een  
significantieniveau gelijk aan of kleiner dan 0,05.
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Bij een aantal vragen in de enquête konden de  
respondenten meerdere antwoorden aankruisen. 
Dit heeft tot gevolg dat de percentages van ant-
woorden in één kolom bij elkaar opgeteld meer kan 
zijn dan 100%.

De ‘n’ onder de tabellen geeft weer door hoeveel 
personen de vraag is ingevuld.

Kwalitatief onderzoek
In de week van 10 tot met 16 maart 2012 heeft Now 
It’s Our Time elf basisscholen, middelbare scholen 
en een buitenschoolse opvang bezocht voor  
persoonlijke gesprekken met kinderen. Aan de 
hand van een onderwerpenlijst is het expeditieteam 
van Now It’s Our Time met groepjes van vijf tot acht 
kinderen in gesprek gegaan. Bijna tweehonderd 
kinderen hebben meegewerkt aan de gesprekken. 
De uitkomsten van deze gesprekken zijn aanvullend 
en verdiepend op de uitkomsten van de enquête.

Deze onderzoekresultaten geven een waarheids-
getrouw beeld van de belevingswereld van kinderen 
in Nederland tussen de nul en vijftien jaar.
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2. De jeugd van 2012



De jeugd van 2012

Nu is het ònze tijd, nu is het tijd voor onderzoek naar 
kinderen die in 2012 nul tot vijftien jaar oud zijn. 
Onderzoek naar wie ze zijn, wat ze doen, waar ze 
opgroeien, wat ze van school vinden, welke merken 
ze leuk vinden, hoe ze over geld denken en waaraan 
ze dit uitgeven en welke media ze gebruiken en hoe 
lang. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste inzichten.

Algemeen
Kinderen hebben vandaag de dag enorm veel 
keuzes. Er is niet alleen van alles meer variatie, 
maar iedereen kan tegenwoordig ook zijn mening 
of idee verkondigen via het internet. Daardoor  
hebben kinderen al vroeg geleerd dingen van 
verschillende kanten te bekijken. Kinderen kunnen 
moeilijk kiezen en vinden het lastig een duidelijk 
stelling in te nemen. Dit hoort bij hun ontwikkeling. 
De verwachtingen die we van onze kinderen  
hebben, zoals plannen, zelfstandig kiezen,  
intrinsieke motivatie, zijn niet altijd realistisch. Het 
is moeilijk zich te focussen op één ding en kiezen 
gebeurt steeds vaker onder druk. Keuzevrijheid is 
leuk, maar voor sommige kinderen is het te veel.

Het positieve aan de keuzevrijheid is dat de  
nieuwste generatie goed kan luisteren en veel aan-
dacht heeft voor andere meningen. Ze zien nuance 
en begrijpen dat iedereen zijn eigen mening heeft. 

Kinderen van nu zijn empatisch. Het is logisch 
voor ze dat iedereen een andere mening heeft. In 
gesprek met kinderen hoorden we ze vaak zeggen 
‘dat is voor iedereen anders’ en ‘dat is persoonlijk’. 
Kinderen van nu zijn open, eerlijk en realistisch. En 
hebben volwassenen nodig om context te geven om 
de keuzes te maken die voor hen goed zijn. 

Door het internet is de wereld van kinderen niet 
alleen offline maar ook online levendig. Uit ons 
onderzoek blijkt dat kinderen ook online hun eigen 
wereld hebben, vaak buiten die van de volwassenen 
om. Ze maken gebruik van Twitter, maar wel op 
hun eigen manier. Ze hebben een klein aantal  
volgers en gebruiken het vooral om gratis korte 
berichtjes te sturen naar vrienden en familie.

De paradox tussen volwassenen die jong  
willen blijven en kinderen die niet volwassen willen 
worden, is dat er geen brede maar een diepe kloof 
is ontstaan tussen volwassenen en kinderen. Die 
diepte maakt het steeds lastiger om de brug te 
slaan tussen de twee. Echt contact tussen kinderen 
en hun opvoeders is essentieel om die kloof te 
overbruggen. Echt contact begint met inzicht in de 
belevingswereld en respect voor de manier waarop 
kinderen naar de wereld kijken. Het zijn geen 
volwassenen, maar ze moeten wel opgroeien en 
gelukkig zijn in dezelfde wereld als waar  
volwassenen in leven. Nu en in de toekomst.
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Gezinsleven
De generatie kinderen die nu opgroeit is de eerste 
lichting met ouders die thuiswerken en flexwerken. 
Ouders zijn druk, werken veel thuis, ‘s avonds en in 
het weekend. Er is weinig tijd voor spontaniteit en een 
goed gesprek. In de gesprekken gaven kinderen aan 
soms aandacht van hun ouders te missen. Ook  
kinderen zijn druk, ze hebben veel activiteiten naast 
en op school. Ouders zijn soms pushy, er moet op 
school en daarbuiten goed en veel gepresteerd 
worden.

Samen zijn met het gezin is belangrijk. Door 
kinderen worden gezinsleden als de belangrijkste 
personen in hun leven aangegeven. Als er gevraagd 
wordt naar helden dan worden vooral ouders en 
andere familieleden zoals broers, zussen en opa’s 
en oma’s genoemd. Lees meer over de rol van het 
gezin in hoofdstuk 3.

Vrijetijdsbesteding
Kinderen houden van bewegen in hun vrije tijd. 
Sporten hoort er voor deze generatie gewoon bij, 
ze bewegen en sporten dan ook regelmatig. Het is 
een manier om vrienden te ontmoeten, samen te 
spelen en gezond te blijven. Gezond blijven is in de 
ogen van kinderen belangrijk om er goed uit te zien 
en je lekker te voelen. En om niet (te) dik te worden.
Vrienden zijn erg belangrijk, zowel in de echte 
als in de digitale wereld. Kinderen staan veel met 

elkaar in contact, zeker niet alleen online. De 
meeste kinderen zijn in hun vrije tijd veel bezig 
met buitenspelen. De oudere kinderen spreken 
regelmatig af met vrienden om samen te zijn en 
doen dan allerlei activiteiten, zowel binnen- als 
buitenshuis. Gamen is een veelgenoemde sociale 
bezigheid. De vrije tijd neemt volgens kinderen af 
naarmate ze ouder worden.

‘Samen zijn, samen doen’ is het motto van deze 
generatie. Lees meer over de invulling van vrije tijd 
in hoofdstuk 4.

Mediagebruik
Er is een groot verschil binnen de leeftijdsgroep en 
tussen jongens en meiden. Dit uit zich onder  
andere in mediagebruik. Spannende media zijn 
leuk voor beide groepen. Jongens hebben behoefte 
aan humor, feitjes en weetjes, meisjes hebben 
behoefte aan media die gaan over sociale relaties, 
nu en in de toekomst.

Ondanks de opkomst van digitale netwerken zijn 
kinderen het lezen van boeken en tijdschriften en 
TV kijken nog niet verleerd. Meisjes kijken vaker 
naar series, soaps en reality-TV. Jongens kijken 
vaker naar tekenfilms, sport en documentaires 
over natuur, avontuur en techniek. Televisie kijken 
via internet en apps is nog niet zo populair als vaak 
wordt gedacht. YouTube wordt veel bekeken. Onder 
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de tijdschriften is Donald Duck favoriet.
60% van de totale groep kinderen heeft een  
mobiel. Van de oudere kinderen is dat bijna 100%, 
ten opzichte van ruim de helft van de  
jongere kinderen. Een mobiele telefoon wordt 
bijna niet gebruikt om te bellen of te sms-en, want 
het kost geld. Ouders betalen vaak het (prepaid) 
abonnement.

Internet is als water uit de kraan; kinderen kunnen 
zich geen leven zonder internet voorstellen. Oudere 
kinderen maken meer gebruik van  
internet dan jongere kinderen. Internet wordt 
vooral gebruikt voor YouTube, Hyves, Twitter,  
Facebook en spelletjes. YouTube is in gebruik 
favoriet, direct gevolgd door Twitter en Hyves. De 
meeste kinderen gebruiken YouTube zonder dat ze 
daarvoor een account hebben. Op Hyves hebben 
veel kinderen een account dat niet actief wordt  
gebruikt. Jongens kiezen vaker voor YouTube en 
downloaden. Meisjes kiezen vaker voor sociale  
media en huiswerk maken. E-mail wordt voor-
namelijk gebruikt om een account aan te vragen en 
niet om e-mails te versturen. Thuis op een  
gezamenlijke computer/ laptop is de meest geno-
emde plaats om te internetten.

Bij kinderen van 6 tot 11 jaar is het stoer om veel 
vrienden te hebben. Voor oudere kinderen geldt 
kwaliteit boven kwantiteit. Ze vinden het juist stoer 

om te laten zien wat ze aan het doen zijn, het 
maakt minder uit hoeveel mensen dit lezen.  
Belangrijker is welke mensen het zien en lezen.
Lees meer over het mediagebruik van kinderen in 
hoofdstuk 5.

Helden, merken, geld en productbezit
De meeste kinderen van zes tot vijftien jaar geven 
aan dat ze geen held hebben. Diegene die wel een 
held noemen, zien hun ouders als helden. 
Voetballers als Messi en Ronaldo zijn in de ogen 
van jongens helden. Ze worden genoemd omdat ze 
heel goed kunnen voetballen. Kinderen van twaalf 
tot vijftien jaar vinden helden zelfs wat overdreven. 
De kinderen zien helden niet als rolmodellen, meer 
als mensen waarvoor je respect of bewondering 
hebt omdat ze iets heel goed kunnen.

Weinig kinderen zijn in staat om favoriete merken 
te noemen. Ze hebben veel keus en ze houden van 
combineren. Schoenenmerken die wel worden 
genoemd door de doelgroep: Vans, Adidas, Nike, 
Puma en Uggs.

Tot vijftien jaar kopen ouders kleding voor hun 
kinderen. Slechts een klein percentage van de 
kinderen in deze leeftijd krijgt kleedgeld om zelf 
kleding te kopen, de rest niet. Van de kinderen van 
twaalf tot vijftien jaar krijgt eenvijfde kleedgeld. 
Kinderen zeggen zelf te beslissen wat ze dragen.
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Als kinderen geld besteden, geven meisjes vooral 
(in deze volgorde) geld uit aan: kleren, cadeautjes 
voor anderen, make-up en luchtjes. Jongens geven 
vooral (in deze volgorde) geld uit aan: snoep, chips, 
koekjes, hun mobiele telefoon en speelgoed.

Meer dan de helft van de kinderen tussen de zes 
en veertien jaar heeft thuis een eigen computer of 
laptop. Tussen de twaalf en veertien jaar hebben zij 
significant vaker een eigen computer of laptop dan 
de jongere kinderen in dit onderzoek. Jongens  
hebben vaker een eigen computer, laptop of  
televisie op hun kamer dan meisjes. 

Lees meer over helden, merken, geld en  
productbezit in hoofdstuk 6.

Onderwijs
De favoriete vakken van kinderen zijn de creatieve 
vakken (tekenen, handvaardigheid en beeldende 
vorming) en gym. Bij deze vakken zijn kinderen in 
beweging, werken zij met hun handen en kunnen ze 
dingen samen doen. Middelbare scholieren geven 
aan dat zij op school en daarbuiten veel moeten doen 
in weinig tijd. Tijdens het onderzoek viel het op dat 
kinderen in de klas met veel verschillende dingen 
tegelijk bezig zijn. Hierdoor oogt de sfeer in de klas 
chaotisch en lijkt de spanningsboog kort. School is 
voor de kinderen meer dan alleen een leeromgeving, 
het is vooral een sociale ontmoetingsplek. School is 

in meerdere opzichten belangrijk voor de kinderen. 
Praten met leeftijdsgenoten over alles wat hen bezig-
houdt, past daar, los van lessen volgen, ook prima. 
Lees meer over het onderwijs in hoofdstuk 7.
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3. ‘Het drukke samenzijn’



21

‘Het drukke samenzijn’ 

Kinderen van tegenwoordig zijn druk. Ze hebben veel 
activiteiten naast en op school. Gezinsleden zijn voor 
kinderen de belangrijkste personen in hun leven. Als 
er gevraagd wordt naar helden dan horen we vooral 
ouders en andere familieleden zoals broers, zussen 
en opa’s en oma’s. Het ‘drukke samenzijn’ staat in 
het gezinsleven anno 2012 centraal. 

Familie is belangrijk
Familie is belangrijk voor kinderen. Vooral  
gezinsleden zoals ouders en broers en zussen 
hebben veel invloed op het leven van de kinderen. 
75% van de ouders van de ondervraagde kinderen 
is getrouwd en woont samen in één huis. Iets meer 
dan 22% van de ouders is gescheiden.

Gemiddeld wonen 1,3 broers of zussen van de  
kinderen in dit onderzoek nog thuis bij het gezin. 
De gemiddelde leeftijd van een moeder met kin-
deren van zes tot vijftien jaar is bij de geboorte van 
haar jongste kind 31,2 jaar. De gemiddelde leeftijd 

van een moeder met kinderen van nul tot vijf jaar 
ligt iets lager, namelijk op 30,7 jaar.

Wonen je ouders samen in één huis? 

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Ja 73,6 77,5
Nee, maar ze hebben wel 

een relatie

3,5 0,4

Nee, ze zijn  

gescheiden

22,9 21,1

Een van mijn ouders is 

overleden

0,0 0,9

n= 672

Als je kinderen vraagt om iets over zichzelf te  
zeggen, vertellen zij al snel over hun familie.  
Ouders, broers en zussen zijn de belangrijkste per-
sonen in hun leven. Ze vinden het heel gewoon dat 
juist gezinsleden deze belangrijke positie  
innemen. Zij zijn immers diegene die je het meeste 
ziet en waarmee je het meeste omgaat. Kinderen 
geven om die reden ook aan hun ouders te vertrouwen. 
Voor kinderen die op de middelbare school zitten, 
worden vrienden steeds belangrijker. Ook de media 
spelen een rol. Vrienden en media hebben bijvoor-
beeld invloed op wat voor kleding ze dragen, welke 
profiel(en) ze gebruiken en welke televisiepro-
gramma’s ze kijken. Kinderen laten hun keuzes 
vaak afhangen van de keuzes van hun vrienden of 
datgene wat zij zien en horen in de media.

“Ik hou niet van scheiden. Mijn vader heeft nu 

een nieuwe vriendin maar mijn moeder  

is natuurlijk veel leuker.” Stan, 12 jaar.



Opvang
Overdag of als de schooldag is afgelopen, ga ik 
meestal naar….

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar

De BSO/kin-

derdagverblijf

38,7 12,8 0,5

Een oppas (aan 

huis)/gastouder

12,3 2,6 0,0

Mijn opa en/of 

opa

30,9 3,5 1,6

Vriendjes of 

vriendinnetjes

- 15,4 10,4

Huis, waar een 

van mijn ouders is

18,1 61,7 66,4

Huis, geen van 

mijn ouders zijn 

dan thuis

- 4,0 21,1

n= 1.024

Gemiddeld 2,1% van de kinderen van zes tot en 
met veertien wordt na schooltijd opgevangen door 
opa en oma. De groep in de leeftijd van nul tot en 
met vijf gaat 30,9% naar opa en oma als de ouders 
aan het werk zijn. Bijna 40% van de jongste groep 
kinderen gaat naar het kinderdagverblijf. Voor de 
twee oudste leeftijdsgroepen geldt dat 64,7% van 
de kinderen uit school direct naar huis gaat, waar 
één van de ouders aanwezig is. 18,1% van de  
jongste kinderen blijft hoofdzakelijk thuis bij de 
ouders. Bij middelbare scholieren is significant 

vaker geen van beide ouders thuis na schooltijd 
dan bij kinderen van zes tot en met elf jaar. Wel zijn 
er dan meestal oudere broers of zussen thuis om 
ze op te vangen.

Aan tafel!
Rond etenstijd zijn de meeste ouders thuis. Meer 
dan 50% van de kinderen eet elke dag van de week 
met hun ouders aan tafel. Iets minder dan 30% eet 
vijf of zes dagen per week gezamenlijk met ouders 
en broertjes of zusjes.

Hoe vaak eet je gemiddeld samen met de  
gezinsleden aan tafel?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
1 of 2 keer per week 4,1 8,8 7,9
3 of 4 keer per week 11,3 9,7 10,2
5 of 6 keer per week 32,5 25,1 26,9
7 keer per week 50,4 54,2 52,8
Nooit 1,7 2,2 2,3

n= 1.015

Jongere kinderen gaan significant vaker mee 
boodschappen doen dan oudere kinderen. 33,7% 
van de jongste groep kinderen gaat vaak of altijd 
mee boodschappen doen. Bij de oudste groep daalt 
dat percentage naar 5,9%. Meisjes gaan vaker mee 
boodschappen doen dan jongens.
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Hoe vaak doe je samen met je vader of moeder 
boodschappen?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Nooit 1,2 3,1 13,1
Niet vaak 6,7 22,5 26,2
Soms 19,5 47,6 40,3
Regelmatig 39,0 11,9 14,5
Vaak 25 13,2 4,8
Altijd 8,7 1,8 1,1

n= 1.018

In de gesprekken tijdens de expeditieweek is eten 
een hot topic. Kinderen hebben weleens ruzie met 
hun ouders over eten dat op tafel komt en ze niet 
lusten.

Het lievelingseten van veel kinderen is patat en 
pannenkoeken. De kinderen associëren dit met 
iets feestelijks. Kinderen vinden het ook belangrijk 
om gezond te eten. De meeste kinderen vertelden 
ons dat zij in ieder geval de helft van iets dat ze 
niet lekker vinden van hun ouders moeten opeten. 
Komkommer, rauwe wortels en sla zijn favoriete 

gezonde snacks van deze generatie. In de enquêtes 
is gevraagd naar de favoriete merken wat betreft 
eten en drinken. Uit deze vraag blijken McDonalds, 
Albert Heijn en Coca-Cola de lijst aan te voeren.

Op vakantie!
Bij de twee oudste groepen kinderen is meer dan 
de helft (52,1%) in 2011 minstens één keer op 
vakantie geweest (1 week of langer). Bij de  
kinderen van nul tot vijf jaar ligt dat percentage nog 
iets hoger, namelijk op 69,4%.

Hoe vaak ben je op vakantie geweest in 2011?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
1-2 keer 69,4 51,5 50,8
3-4 keer 13,9 28,2 35,5
5-6 keer 1,4 11,9 6,5
Niet 15,3 8,4 7,2

n= 1.018

Gemiddeld is ongeveer 25% van de hele groep drie 
of vier keer op vakantie geweest in 2011. Frankrijk 
en Nederland worden het meest bezocht door kin-
deren in de leeftijd van nul tot vijftien.  
Oostenrijk, Italië en Turkije maken de top vijf com-
pleet als meest bezochte vakantielanden in 2011. 
Kinderen geven aan dat zij op vakantie gaan om 
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“Iets eten dat ik niet lust? Ik ga wel naar de 
snackbar!” Rens, 14 jaar.

“Ik lust geen gekookte wortels. Daarom maakt 
mijn moeder rauwe wortels voor mij.”  

Achmed, 9 jaar.



te ‘chillen’ en ‘leuke dingen te doen’. Het is een 
moment waarop je quality time hebt met je familie; 
iets waar deze generatie naar verlangt.

Ouders van nu zijn altijd bezig, vinden dat het huis 
altijd schoon moet zijn en maken in de ogen van 
hun kinderen te vaak ruzie. Kinderen houden niet 
van ruzie en ergeren zich aan ruzies thuis met en 
tussen hun ouders. 

Te druk
Kinderen vinden dat hun ouders te druk zijn. Ze 
flexwerken veel of werken thuis, ook ‘s avonds en 
in de weekenden. Er is hierdoor weinig tijd voor 
spontaniteit en een goed gesprek. De kinderen van 
twaalf tot vijftien jaar geven aan dat ouders ‘bijna 
altijd gestrest en chagrijnig zijn’.  
Een thuiswerkende ouder is erg vervelend als dat 
betekent dat je stil moet zijn en niet tegen hen mag 
praten. De scheiding tussen werk en privé is voor 
deze generatie te vaag.

De kinderen geven aan dat hun ouders willen dat zij 
beter presteren dan zij vroeger deden. In de ogen 
van de kinderen zijn ouders als gevolg  
daarvan pushy. Er moet op school en daarbuiten 
goed gepresteerd worden. 

Now It’s Our Time constateert dat ouders van grote 
invloed zijn op hun kinderen ten aanzien van o.a. 
normen en waarden, bewegen, gezond eten en 
het belang hechten aan merken. In de Spits van 
2 april jl. was te lezen over de uitkomsten van 
het ‘Gezonde Gewoonten Onderzoek’ onder 
ruim 2.100 ouders. Zij wijzen ouders op hun 
rol en verantwoordelijkheid in het aanleren van  
gezonde gewoonten. “Ouders willen graag dat 
kinderen buiten spelen (88%), maar als zij zelf 
tijd met hun kinderen doorbrengen doen ze dat 
veelal door samen televisie te kijken (40%). 
Het enthousiasme voor buiten spelen moeten  
kinderen op jonge leeftijd met behulp van de 
ouders ontdekken om dat op latere leeftijd  
zelfstandig te doen, menen de onderzoekers. 
Omdat dit steeds minder gebeurt, komt er een 
generatie aan die niet tot nauwelijks nog heeft 
buiten gespeeld. Op een doordeweekse dag 
besteden de meeste ouders 30 tot 60 minuten 
bewust aan hun kinderen; in het weekend is dat  
minstens twee uur.”
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“Mijn vader werkt op kantoor in Amsterdam 
maar als hij een keer thuiswerkt en ik kom bin-

nen en dan doe ik de deur open en dan zit hij 
boven en roept hij de hele tijd sttttt…”  

Marina, 14 jaar.

“Ouders zeuren. Het is toch mijn eigen leven, 
laat me het dan zelf bepalen.” Ibrahim, 13 jaar.



De oudere kinderen in ons onderzoek willen dat 
ouders ze vooral zeggen wat te doen, maar niet 
wanneer en hoe. Op die manier leren kinderen 
beter om zelf te plannen en te vertrouwen op hun 
eigen kunnen.

Opvallend in de gesprekken met kinderen van 
twaalf tot vijftien jaar was dat ze aangeven dat zij 
niet toe zijn aan sommige dingen waarmee ze wel 
in aanraking komen. Ze groeien snel op, maar zijn 
tegelijkertijd nog kind. Een vader die het over seks 
wil hebben omdat zijn dochter aan haar moeder 
heeft verteld een keer gezoend te hebben, gaat 
voorbij aan de echte behoeftes van het kind. Aan 
de ene kant mogen kinderen bijvoorbeeld wel een 
abonnement op een tijdschrift als ‘Girlz’ waarin 
verhalen over seks en relaties worden beschreven. 
Aan de andere kant mogen ze echter niet naar huis 
fietsen als het donker is of alleen achter de  
computer. Er wordt weinig tijd genomen om met 
een kind te praten. Over redenen om iets wel of 
niet te doen en wat de consequenties zijn van 
bepaalde keuzes. Kinderen leren niet altijd goed 
om te gaan met de inhoud van informatie, zowel op 
internet als in real life.

Het is in de ogen van kinderen belangrijk dat  
ouders je helpen, aardig voor je zijn, goed voor je 
zorgen, een voorbeeld voor je zijn, je vermaken en 
last but not least dat je altijd voor alles bij je  
ouders terecht kunt. De middelbare scholieren  
noemen hier dat ouders ook verplicht zijn  
financieel en emotioneel goed voor je te zorgen. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat je zakgeld en aandacht 
krijgt. Daarnaast is het voor deze generatie van 
belang dat ouders grenzen stellen. In de ogen van 
veel kinderen is het de verantwoordelijkheid van 
ouders om goed voor hun kinderen te zorgen.
Kinderen brengen in hun vrije tijd veel tijd door 
met hun gezin. Vrijetijdsbesteding betekent voor de 
doelgroep: samen zijn en samen doen. Het  
volgende hoofdstuk gaat verder in op wat kinderen 
doen in hun vrije tijd.
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“Het is belangrijk dat mijn ouders de tijd hebben 
om met mij te spelen. Dat is toch veel leuker  

en beter dan gamen of televisie kijken?”  
Emma, 10 jaar.

“Ik heb nooit iemand om mee te spelen. Mijn 
vader kijkt altijd tv en mijn moeder kookt altijd” 

Natasja, 9 jaar.

“Ik denk dat het beter is om een sport voor je 
ouders te zoeken ofzo. Dat ze iets te doen heb-

ben in plaats van de hele tijd met jou bemoeien.” 
Peter, 13 jaar.
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Now It’s Our Time hoorde een meisje zeggen: 
“Het is niet cool als je ouders je gaan volgen 
op Twitter. Maar hen blokken is echt ‘not done’. 
Want het zijn toch je ouders. Het beste wat je kan 
doen, is hopen dat ze je niet gaan volgen”.

Het gezin is voor kinderen zeer belangrijk. Anno 
2012 zijn alle gezinsleden druk. Met werk, met 
school, met sporten, met sociale contacten. Dit 
zorgt ervoor dat er weinig tijd is om met elkaar 
te ontspannen, te lachen, een goed gesprek te 
hebben. Kinderen onderling nemen die tijd wel 
door op YouTube grappige filmpjes te kijken, onzin 
- gesprekken via MSN te voeren, te discussiëren 
via Twitter of met elkaar buiten te spelen. Tussen 
volwassenen (docenten en ouders) en kinderen  
lijkt de kloof steeds dieper te worden. Echt contact 
tussen kinderen en hun opvoeders is essentieel 
om die kloof te overbruggen. Tips nodig? Now It’s 
Our Time geeft je een top drie!

1. Eet vaker met het gezin aan tafel. Kinderen  
staan te popelen om te vertellen wat hen bezig-
houdt en wat zij die dag hebben gedaan.

2. Verdiep je in de digitale wereld van je kind. Wat 
spoken ze daar allemaal uit? Chat ook gerust een 
keertje mee op MSN. Zo vertelde één van de kin-
deren in dit onderzoek ons: “Ik chat weleens met 
mijn oma. Heel gezellig hoor! Daarnaast maak ik 
mijn huiswerk en doe ik nog tien andere dingen.” 

3. Neem de tijd om samen met je kind dingen te 
doen. Voorlezen, naar de bioscoop, buiten spelen, 
knutselen of gamen, het maakt niet uit wat je 
doet, maar doe het samen. Kinderen doen graag 
dingen samen. Ook met jou dus!
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4. ‘Samen zijn en  
samen doen’



‘Samen zijn en samen doen’

Vrije tijd is voor de kinderen van deze generatie erg 
belangrijk. Sporten hoort er voor deze generatie 
gewoon bij. Ze bewegen en sporten iedere week 
dan ook regelmatig. Het is een manier om vrien-
den te ontmoeten, samen te spelen en gezond te 
blijven. ‘Samen zijn, samen doen’ is het motto van 
deze generatie.

In dit onderzoek geven kinderen aan te genieten 
van hun vrije tijd. Vrije tijd staat voor kinderen  
synoniem aan: vrij zijn van verplichtingen en 
ontspanning. Kinderen zouden niet zonder vrije tijd 
kunnen. Volgens de kinderen zouden ze dan vaker 
gestrest zijn en minder plezier hebben. Middelbare 
scholieren geven aan dat sinds ze op de  
middelbare school zitten ze minder vrije tijd heb-
ben. Ze hebben veel huiswerk voor school. Met 
name de vwo-scholieren geven aan dat ze veel tijd 
aan schoolwerk (moeten) besteden. 

Sporten  
Gezond blijven is in de ogen van kinderen  
belangrijk om er goed uit te zien en je lekker te 
voelen. Gemiddeld bewegen kinderen 4,9 dagen 
per week meer dan 30 minuten per dag. Kinderen 
van twaalf tot vijftien jaar bewegen significant vaker 
dan jongere kinderen in dit onderzoek. Kinderen 
noemen hierbij fietsen naar school, beweging in de 
pauze, buitenspelen na school en sporten als  
belangrijkste beweegmomenten

Maar liefst 76,6% van de kinderen van zes tot 
vijftien jaar sport bij een vereniging. Ruim 64% van 
deze kinderen besteed drie uur of meer per week 
aan de sport bij een vereniging. Slechts 1,9% sport 
minder dan een uur per week bij een vereniging.

Sport jij bij een vereniging?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Ja 13,8 80,6 75,3
Nee 86,2 19,4 24,7

n= 1.006

“Als ik aan het dansen ben dan denk ik aan niets, 
je bent dan zo bezig met je sport  

die je leuk vind.” Bart, 13 jaar.
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“Ik ga liever sporten dan spelen, want het is leuk en goed voor je.” Marianne, 7 jaar.

“Als ik niet zou kunnen sporten, zou ik me erg 

gaan vervelen.” Louise, 14 jaar.



Hoeveel uur per week sport je bij een  
sportvereniging?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Minder dan 1 uur 

per week

25,0 3,8 0,9

1-2 uur per week 64,6 43,4 28,7
3-4 uur per week 8,3 35,7 40,2
5 uur of meer uur 

per week

0,0 17,0 29,9

Ik sport niet bij 

een vereniging

2,1 0,0 0,3

n = 808

Wat opvalt in dit onderzoek, is dat kinderen vaak 
meerdere sporten tegelijkertijd doen. Die  
combinatie van sporten maakt dat sport een groot 
deel van je vrije tijd in beslag neemt. Ze sporten 
vaak in teamverband bij een vereniging. De sporten 
die kinderen het meest beoefenen bij een vereni-
ging zijn: volleybal, voetbal, hockey, dansen en 
paardrijden.

Kinderen geven in dit onderzoek aan dat ze sport 
pas leuk vinden als het gezellig en uitdagend is. 
Ook is het van belang dat je het niet alleen, maar 
met vrienden doet. Wat opvalt is dat kinderen uit 
dezelfde klas vaak op dezelfde sport zitten. De  
kinderen zoeken elkaar dus niet alleen binnen, 
maar ook buiten schooltijd graag op.

Gamen, knutselen en buiten spelen
Kinderen van zes tot en met elf gaan in hun vrije 
tijd het liefst buiten spelen, spelletjes doen en  
tekenen of knutselen. Kinderen van twaalf tot 
vijftien kiezen vaker voor: afspreken met vrienden, 
uitgaan, internetten en shoppen.  Buiten of binnen 
dingen doen, is afhankelijk van het weer. Kletsen 
en lachen, maar bovenal samenzijn is belangrijk 
voor deze oudere kinderen. 

Meidenvoetbal is hip! Waar vroeger vooral jon-
gens op de voetbalclub te vinden waren, zien 
we nu dat steeds meer meiden gaan voetballen. 
Tegenwoordig heeft bijna elke club zijn eigen 
damesvoetbalteam en vaak ook een of meerdere 
meisjesvoetbalteams. Zo is vrouwenvoetbal de 
snelst groeiende teamsport in ons land.
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“Sporten is leuk! Omdat je er conditie van krijgt 
en sterke botten.” Nina, 9 jaar.

“Daar kunnen je benen van genieten.”  
Imke, 8 jaar.

“Ik vind het leuk om gewoon dingen te doen 
buiten of ergens heengaan of rondhangen met 
vrienden. Nooit alleen, dat vind ik nogal zielig.” 

Tessa, 14 jaar.



Verschil tussen jongens en meisjes is er ook. 
Meisje kiezen voor: dieren verzorgen, tekenen of 
knutselen, met poppen spelen, afspreken met 
vrienden, internetten en shoppen. Jongens gaan 
liever gamen of sporten. 

Wat doe je in je vrije tijd het liefst?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar

Buiten spelen 69,6 52,7 13,1

Dieren verzorgen 4,2 14,6 9,7

Gamen 6,5 35,0 34,0

Spelletjes doen 31,2 13,7 2,8

Tekenen/knutselen 44,2 24,3 8,0

Met poppen spelen 29,6 4,0 0,0

Dvd’s/ video’s kijken 22,3 6,6 8,0

Muziek maken 10,0 11,1 10,3

Afspreken met 

vrienden

0,0 41,2 55,4

Sporten 0,0 28,3 34,3

Uitgaan 0,0 1,3 12,9

Internetten 0,0 19,9 42,8

TV kijken 31,2 28,8 23,4

Shoppen 0,0 6,2 30,8

n = 921 (bij deze vraag konden respondenten  
maximaal drie antwoorden aankruisen)

Kom je met mij spelen?
Vrienden zijn voor deze generatie belangrijk in de 
echte én de digitale wereld. Echte vrienden zijn 
aardig, te vertrouwen, snappen je goed, zijn er 

altijd voor je en helpen je als je ergens mee zit. Het 
maakt niet uit of je jongens of meisjes als vrienden 
hebt. Opvallend is dat jongens van twaalf tot vijftien 
aangeven dat het belangrijkste voor een vriend-  
schap is dat het leuk is en je met elkaar kunt  lachen. 
Meiden noemen op deze leeftijd vertrouwen als 
belangrijkste voorwaarde voor een goede vriend(in). 

De meeste vrienden van kinderen tussen de zes tot 
vijftien jaar zijn leeftijdsgenoten. Je vrienden ontmoet 
je op je sport, thuis of op school. Een kleine groep 
kinderen geeft daarnaast aan met vrienden uitjes 
te maken naar pretparken, bioscopen, met ze te 
shoppen of op vakantie te gaan. 

Kinderen van zes tot twaalf jaar hebben veelal een 
kleinere groep vrienden dan kinderen van twaalf 
tot vijftien jaar. Voor de jongste groep geldt meer 
dan voor de oudere groep dat zij dezelfde vrienden 
vaker op verschillende momenten (sport, school, 
thuis) tegenkomen. De kinderen geven aan dat het 
leuk is om met elkaar over ‘het leven’ te praten. 
Je leert van elkaar door te praten over hoe je over 
dingen denkt en wat jij normaal vindt.

In de digitale wereld maken kinderen uitstapjes 
met vrienden naar spelletjessites. Het spel The 
Sims, een spel waarin je de regie hebt over je eigen 
virtuele wereld, is onder kinderen populair omdat 
je het spel samen met je vrienden kunt spelen.

31



Kinderen geven in dit onderzoek aan dat hun  
vrienden belangrijk voor ze zijn. Dit zien we terug in 
de vele dingen die zij in hun vrije tijd samen doen. 
‘Samen dingen doen’ is het motto van deze  
generatie kinderen. Mediagebruik neemt een be-
langrijke plek in binnen de vrijetijdsbesteding van 
kinderen. In het volgende hoofdstuk gaan we  
hierop door.
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5. ‘Efficiënt en snel  
communiceren’



‘Efficiënt en snel  
communiceren’

Googelen, whatsappen, twitteren, mailen. En het liefst 
allemaal tegelijk. Het digitale tijdperk waarin deze 
generatie opgroeit zorgt voor een overweldigende 
informatiestroom. Maar ondanks de opkomst van 
de digitale netwerken zijn kinderen het lezen van 
boeken en tijdschriften of het kijken van televisie 
nog niet verleerd. Deze media bieden hen een kijkje 
in de nabije toekomst.

Lezen en leren
Kinderen lezen veel boeken, het liefst spannende 
boeken en boeken die grappig zijn. Ze lezen vooral 
in de avond voor ze naar bed gaan, maar ook op 
school. Kinderen kiezen voor verhalen die gaan 
over iets dat ook in hun leven speelt. Zo is een 
favoriete boekenserie van veel kinderen de ‘Hoe 
overleef ik’-serie. Ze vinden deze serie boeken 
leuk omdat het in zekere zin over hunzelf of de 
nabije toekomst gaat. Kinderen van twaalf tot 
vijftien jaar lezen niet veel. Als ze lezen, lezen ze 
vaak stripboeken of boeken voor Nederlands om er 
een boekverslag van te schrijven. Ze geven in het 
onderzoek aan dat ze er geen tijd meer voor heb-
ben. Bij de vraag naar een favoriet boek werd door 
de meeste kinderen een serie genoemd. Favoriete 
series zijn: ‘De Grijze Jager’, ‘Dolfje Weerwolfje’, 
‘Hoe overleef ik’ en ‘Harry Potter’.

Maar liefst 46% van alle kinderen is geabonneerd 
op een tijdschrift. Het andere deel van de kinderen 
koopt regelmatig een tijdschrift of leest er regelmatig 
een thuis of op school. Een tijdschrift is echt leuk 
als er spannende en grappige verhalen in staan. 
Kinderen van zes tot twaalf jaar hebben significant 
vaker een abonnement op een tijdschrift dan oudere 
kinderen. Populaire tijdschriften voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar zijn ‘Voetbal International’,  
‘Kidsweek’, ‘Hitkrant’ en ‘Meidenmagazine’. Bijna 
100 kinderen hebben een abonnement op ‘Donald 
Duck’ dat hiermee veruit favoriet is.

Heb je een abonnement op een tijdschrift?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Ja 54,5 42,4
Nee 45,5 57,6

n= 670

Voor de ‘buis’
Kinderen zijn televisie kijken niet verleerd. Van de 
oudste kinderen kijkt een kleine 50% gemiddeld 1 
tot 2 uur televisie per dag. Bij de jongste groep ligt 
dat percentage lager: daarvan kijkt 33,9% gemid-
deld 1 tot 2 uur per dag televisie. Een klein  
percentage van de kinderen kijkt helemaal geen 
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“De bijbel is het mooiste boek dat ik ooit gelezen 
heb.” Serena, 8 jaar.



televisie, waarbij de groep kinderen nol tot vijf jaar 
het grootst is (22,8%). 62,6% van de kinderen van 
zes tot vijftien jaar kijkt gemiddeld vaker in het 
weekend televisie dan doordeweeks. De avond is 
bij deze kinderen het meest populaire moment om 
televisie te kijken. Maar liefst 76,6% kijkt na 18.00 
uur televisie.

De populairste tv-zenders
De zender Nickelodeon is bij alle kinderen het meest 
populair. Kinderen van zes tot en met elf kijken 
daarnaast het vaakst naar Disney XD en Z@ppelin. 

In de expeditieweek kwam in verschillende 
gesprekken met meiden van 12 en 13 jaar naar 
voren dat zij de “Girlz” ‘seksistisch’ vinden. 
Ze hebben hun ouders om een abonnement 
gevraagd of kochten de bladen los. 

“De Girlz, ik kan er niet meer tegen. Er staan 
zoveel seksuele dingen in, getver. Soms vind 
ik het wel grappig om te lezen hoe die meisjes 
hun leven verpesten. Met sommige dingen denk 
ik waarom zou je het zo doen? Ik zou het nooit 
zo doen. En het lijkt me nogal verzonnen. Een  
column gaat over relaties en over seks. Staan  
allemaal dingen in over wie verkracht is. Waarom 
zet je dat ergens in, in plaats van dat je naar je  
ouders gaat? Ik zou eerder hulp zoeken dan het in 
een tijdschrift zetten. De Cosmo Girl, dat is wel echt 
leuk. De Girlz is vooral seks en jongens en in Cosmo 
Girl staat ook mode en testjes enzo. Dat past beter 
bij ons.”

Hoeveel uur kijk je gemiddeld tv?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Minder dan 1 uur 
per dag

36,0 20,2 11,7

1-2 uur per dag 33,9 51,6 47,7
3-4 uur per dag 6,7 21,5 31,2
5-6 uur per dag 0,6 2,2 5,0
Meer dan 6 uur  
per dag

0,0 3,1 3,7

Ik kijk geen televisie 22,8 1,3 0,7

n =1.001

Wanneer kijk je het meeste naar de tv?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Doordeweeks 57,5 33,3 39,4
In het weekend 42,5 66,7 60,6

n= 913

Op welke moment kijk je naar de tv?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
In de ochtend 46,9 15,8 3,0
In de middag 20,3 28,1 11,7
In de avond 32,8 56,1 85,3

n= 915
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Kinderen van twaalf tot vijftien kiezen vaker voor 
zenders als RTL4, MTV en Discovery/National  
Geographic. Er is ook een zichtbaar verschil tussen 
meisjes en jongens. Meisje kijken vaker naar Net5, 
RTL4, RTL5 en MTV, terwijl jongens de voorkeur geven 
aan Disney XD en Discovery/National Geographic.

De populairste tv programma’s.
Populaire televisieprogramma’s voor kinderen van 
zes tot en met elf jaar zijn ‘Spangas’,‘Klokhuis’ en 
‘iCarly’. Over ‘The Voice Kids’ waren de kinderen in 
de gesprekken duidelijk; dat kijk je omdat iedereen 
er naar kijkt en omdat het een wedstrijd is waarin 
leeftijdsgenoten voorkomen. Andere talentenjachten 
zijn echter niet meer zo populair. Kinderen van 
twaalf tot vijftien jaar hebben de voorkeur voor 

spannende televisieseries, sport of programma’s 
op Discovery Channel. Zij noemen ‘Zack en Cody’, 
‘The Voice (Kids)’, ‘Wie is de Mol?’, ‘Eredivisie Live’ 
en ‘Ultimate Survival’ als programma’s die ze graag 
kijken. Verder is ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ nog 
steeds veruit favoriet onder kinderen.

Naar welke tv-zenders kijk je het meeste?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Nickelodeon 20,0 78,8 39,2
Z@ppelin 63,6 29,0 4,3
KROs kindertijd 42,2 6,0 1,2
Disney XD 18,2 69,6 29,0
Nick Junior 30,2 6,9 2,1
BNN 0,0 0,0 9,3
Net 5 0,0 1,4 7,1
RTL4 0,9 27,2 46,1
RTL5 0,0 1,8 21,4
Dvd’s 32,0 17,1 16,4
MTV 0,0 3,7 46,8
Discovery/  
National  
Geographic

3,1 14,7 28,5

n = 863 (bij deze vraag konden respondenten  
maximaal drie antwoorden aankruisen)

Now It’s Our Time ziet dat de mediabehoefte 
en wensen verschillend zijn voor jongens en 
meisjes. The Voice Kids zorgt voor ‘talk of de 
speelplaats’. Kinderen zeggen het te kijken  
omdat iedereen het kijkt. Televisieprogramma’s 
zijn een geliefd gespreksonderwerp, vooral 
voor meiden. De dagelijkse soap “Goede Tijden 
Slechte Tijden” wordt door veel meiden gekeken. 
Het gaat over sociale relaties en problemen nu 
en in de toekomst. “Soms leer je van dingen die je 
op televisie ziet. Vooral wat je niet moet doen in je 
leven. Verkeerde dingen.” Kirsten, 14 jaar.
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“Ja ik kijk op mijn iPod naar filmpjes op  

YouTube.” Mohammed, 12 jaar.



De oudere kinderen gaven in ons onderzoek aan 
weleens televisie te kijken op een mobiel appa-
raat zoals hun telefoon, iPod, laptop of tablet. Ze 
kijken op een mobiel apparaat echter voornamelijk 
filmpjes op YouTube. Sommige kijken via Uitzending 
Gemist of een website waarop Eredivisie Live gratis 
te zien is. Vooral jongens geven aan dat ze wel eens 
spelletjes doen en muziek downloaden. Meestal 
vragen zij een ouder familielid (vader, neef, broer) 
om dat voor ze te doen.

Het uploaden van filmpjes is voor kinderen relatief 
onbekend. Filmpjes komen op het internet met 
hulp van een ouder familielid. Kinderen geven 
aan gemiddeld 4,5 filmpje te hebben geüpload op 
YouTube in 2011. 64,9% van de kinderen zegt geen 
filmpjes te hebben geüpload in het afgelopen jaar.

Mobiele telefoons
Kinderen van twaalf tot en met veertien jaar hebben 
in dit onderzoek significant vaker een mobiele  
telefoon dan jongere kinderen. 98% van de oudere 
kinderen heeft een eigen mobiele telefoon, in 
vergelijking met 55% van de jongere kinderen (zes 
tot en met elf jaar). Hierbij is geen verschil aan-
getoond tussen jongens en meisjes.

Heb je een eigen mobiele telefoon?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Ja 54,5 97,9
Nee 45,5 2,1

n= 659

Zes tot en met elf jarigen gebruiken hun mobiel 
zelden om mee te bellen. Wel doen ze spelletjes op 
hun telefoon en zijn ze bereikbaar voor hun ouders. 
Gemiddeld hebben kinderen van zes tot vijftien jaar 
in 2012 3,1 jaar een mobiele telefoon. 

Onder basisschoolkinderen is de Blackberry  
populair. Andere merken die zij bezitten zijn: Nokia, 
LG en Samsung. De iPhone, of zoals veel kinderen 
schreven aifone, is echter favoriet, maar  
onbetaalbaar. Opvallend is dat er ook kinderen zijn 
die iPhone als een merk zien (in plaats van Apple). 

De ouders van deze kinderen zijn bepalend in 
de keuze van de mobiele telefoon. Ook geven de 
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“Toen ik nog geen eredivisie live had toen keek 
ik via een site op de laptop. Dan hoefde je niet te 

betalen.” Hugo, 13 jaar.

“Ik download wel eens een film als ik het einde 
niet heb kunnen zien omdat ik naar bed moest.” 

Sven, 13 jaar.



kinderen aan dat hun ouders de kosten voor de 
aanschaf en het gebruik van de telefoon betalen. 
Dit komt voornamelijk omdat het de ouders zijn die 
graag willen dat hun kind een mobiele telefoon bij 
zich draagt en zo altijd bereikbaar is. In de praktijk 
blijkt echter dat kinderen hun telefoon vaak ver-
geten mee te nemen of gewoonweg niet opnemen. 
Zij zijn zich amper bewust van het feit dat ze een 
telefoon bij zich dragen om bereikbaar te zijn. Voor 
hen is de mobiel eerder een gadget om spelletjes 
op te spelen of mee te whatsappen, pingen of 
tweets te sturen. Sms-en en bellen doen ze steeds 
minder met hun mobiele telefoon.

Internet is als water uit de kraan
Voor de kinderen is internet als water uit de kraan. 
Het is altijd aanwezig en altijd beschikbaar. Ze kun-
nen zich een leven zonder internet niet voorstellen. 
Zonder internet zou het leven niet alleen saaier 
worden, maar ook lastiger. Hoe zoek je dan iets op 
voor school, zie je roosterwijzigingen op tijd, speel 
je online spelletjes, luister je muziek of spreek je af 
met vrienden?
39,9% van de kinderen in dit onderzoek gebruikt 
het internet één tot twee uur per dag. 21% is drie 
tot vier uur per dag op het internet te vinden, 8,7% 
tussen de vijf tot zes uur per dag en 8,3% gebruikt 
meer dan zes uur per dag internet. Een veel klei-
nere groep, namelijk 1,2% van de kinderen van zes 
tot vijftien jaar, gebruikt nooit internet. Bij de groep 
in de leeftijd van nul tot en met vijf jaar gebruikt 
77,8% geen internet. De overige kinderen uit de 
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“Ik sms nooit. Gewoon pingen of whatsappen.” 
Jim, 14 jaar.

Now It’s Our Time ziet dat Hi inspeelt op de 
ontwikkeling dat kinderen en jongeren weinig 
bellen en sms-en maar wel veel whatsappen, pin-
gen, twitteren en berichten sturen via profielsites 
zoals Hyves en Facebook. Hi KPN introduceerde 
op 12 maart 2012 een nieuw abonnement. Met 
dit abonnement kunnen kinderen ook kiezen 
voor veel onbeperkt internet en eventueel 
nog voor wat belminuten en smsjes. Zie de  
reclame via YouTube http://www.youtube.com/
watch?v=VhpW4PPhTpk of lees er alles over via 
de website http://www.hi.nl/Mijn-Hi/Home/Wie-
belt-er-nou-nog.htm

“Nee, ik kan me niet voorstellen dat er geen 
internet zou zijn. Ik zou me wel vermaken maar 

het zou toch wel een stuk saaier worden  
allemaal.” Precious, 14 jaar.

“Vanmorgen deed internet het niet en toen wilde 
ik twitteren. En toen deed ‘tie het weer. Ik was 

even bang haha.” Arno, 13 jaar.



groep nul tot en met vijf jaar gebruiken het minder 
dan één uur per dag. De kinderen in dit onderzoek 
van twaalf jaar en ouder maken meer gebruik van 
internet dan de jongere doelgroep.

Hoeveel uur gebruik je gemiddeld internet?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Minder dan 1 uur per dag 39,6 12,4
1-2 uur per dag 42,2 38,7
3-4 uur per dag 10,7 26,3
5-6 uur per dag 1,8 11,7
Meer dan 6 uur per dag 2,7 10,8
Ik gebruik geen internet 3,1 0,2

n= 662

Internet wordt door de kinderen vooral gebruikt voor 
het bekijken en delen van filmpjes op YouTube (bijna 
60%), sociale media en het spelen van spelletjes. De 
jongste kinderen, van nul tot en met elf jaar, gebrui-
ken internet om spelletjes te spelen of filmpjes te 
kijken op YouTube. Kinderen van twaalf tot vijftien 
jaar surfen ook veel naar YouTube. Zij gebruiken dit 
echter vaker om filmpjes te delen en te bekijken. 

Internet wordt door middelbare scholieren daar-
naast ook gebruikt voor sociale media, huiswerk 

maken, chatten en downloaden. Jongens kiezen 
vaker voor YouTube en downloaden. Meisjes kiezen 
vaker voor sociale media, huiswerk maken, chatten 
en televisie kijken.
77,2% van de kinderen van zes tot en met veertien 
jaar zit het vaakst thuis achter de computer of laptop 
op internet die met andere gezinsleden gedeeld 
wordt. 14,3% van de kinderen gebruikt hiervoor thuis 
een smartphone of tablet. 

E-mail is noodzakelijk kwaad
Veel kinderen in dit onderzoek hebben wel een eigen 
e-mailadres, maar gebruiken dit niet om e-mails te 
versturen of ontvangen maar om een account  

Waar gebruik je internet het meeste voor?

% 0-5 jaar 6-11 jaar 12-14 jaar
Spelletjes 57,5 77,8 23,4
Skype 8,8 3,6 10,6
Televisie kijken 17,5 12,2 4,6
Sociale media 1,3 39,8 71,1
YouTube 47,5 62,0 63,3
Surfen 3,8 7,2 8,5
Huiswerk maken 0,0 22,6 32,1
Chatten 0,0 19,5 34,2
Bloggen 0,0 0,9 0,7
Downloaden 3,8 6,3 22,5
Niet van toepassing 10,0 0,0 0,0

n = 737 (bij deze vraag konden respondenten  
maximaal drie antwoorden aankruisen)
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“Op internet kijk ik eigenlijk vooral onnodige 
filmpjes.” Anne, 14 jaar.



(bijvoorbeeld bij Hyves) te kunnen aanvragen.  
E-mail is een communicatiemiddel dat weinig wordt 
gebruikt door deze doelgroep. Ze zien het als een 
ouderwets communicatiemiddel. Het voldoet niet 
aan de snelheid en inhoud van de boodschappen 
die ze leeftijdsgenoten willen sturen en die ze van 
hen willen ontvangen.

Sociale media
Een groot gedeelte van de tijd die kinderen op inter-
net doorbrengen, besteden ze aan sociale media. 
Oudere kinderen zitten gemiddeld vaker op sociale 
media dan de jongere kinderen. Van kinderen van 
zes tot en met elf jaar gebruikt 25,3% geen sociale 
media. Een krappe 20% van de kinderen van zes tot 
en met veertien jaar gebruikt sociale media gemid-
deld tussen de drie en zes uur per dag. 6,4% is meer 

Waar zit je het meeste op internet?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Thuis op de computer/laptop 86,0 72,7
Op school op computer/laptop 6,3 3,0
Bij vrienden op computer/

laptop

1,8 0,7

Thuis op smartphone/tablet 5,4 19,0
Op school op smartphone/

tablet

0,5 4,2

Bij vrienden op smartphone/ 

tablet

0,0 0,5

n= 653

Onze jeugd kan geen dag zonder internet. 
Maar kunnen wij volwassenen dit dan wel? Uit  
recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de  
volwassenen liever seks opgeeft dan internet. 
O.a. Powned plaatste hier 23 maart 2012 onder-
staand bericht over.   
“Veel mensen blijken niet zonder internet te  
kunnen leven. Uit onderzoek blijkt dat twintig 
procent van de ondervraagden liever een jaar 
zonder seks leeft dan zonder internet.
Tien procent van de ondervraagden zou het liever 
een jaar zonder auto dan zonder internet doen 
en zeven procent zou liever een jaar niet douchen 
dan een jaar zonder internet leven.
Dit blijkt uit een onderzoek dat de Boston  
Consulting Group hield onder 20.000 mensen 
in 20 landen, waaronder de Verenigde Staten,  
Duitsland, Engeland, Frankrijk en Japan. In elk 
van de landen werden 1.000 mannen en vrouwen 
ondervraagt, zo schrijft de Daily Mail.
Van de ondervraagden zou ruim 80 procent liever 
fastfood opgeven, 15 procent zou een jaar geen 
koffie drinken en 73 procent zou het sporten  
opgeven, als ze maar online kunnen blijven. Het 
was al bekend dat internet zwaar verslavend kan 
of Maryland bleek dat afkicken van internet 
dezelfde symptomen kan opleveren als afkicken 
van drugs. Van de studenten die het plots 
een dag zonder internet moesten doen kreeg  
79 procent last van angst en paniekaanvallen.”
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dan zes uur per dag te vinden op sociale media. 
Gemiddeld 10,9% van de kinderen geeft in dit onder-
zoek aan helemaal geen sociale media te gebruiken. 
Het grootste deel van de kinderen, namelijk 62,9%, 
gebruikt sociale media gemiddeld niet langer dan 2 
uur per dag.

Hoeveel uur gebruik je sociale media?

% 6-11 jaar 12-14 jaar

Minder dan 1 uur per dag 46,2 26,4
1-2 uur per dag 21,8 33,9
3-4 uur per dag 4,4 20,2
5-6 uur per dag 0,4 7,1
Meer dan 6 uur per dag 1,8 8,7
Ik gebruik geen sociale media 25,3 3,7

n= 661

Veel kinderen in dit onderzoek hebben een sociale 
media profiel. 77,1% van de kinderen heeft een 
Hyvesprofiel, 43,4% Twittert en eveneens 43,4% van 
de kinderen van zes tot vijftien jaar heeft een  
sociale media account op Facebook. 12,9% heeft 
geen sociale media account. Oudere kinderen heb-
ben vaker een account bij sociale media dan de 
jongere kinderen. Meisjes hebben daarbij vaker een 
Twitter-account dan jongens. 

 
 

Bij welke sociale media heb jij een account?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Account op Hyves 58,4 86,9
Account op Twitter 9,3 60,4
Account op Facebook 15,0 57,2
Ik heb geen account 31,4 3,6

n = 670

Hyves
Uit de cijfers blijkt dat veel kinderen een Hyves-
account hebben, ondanks dat de oudere kinderen 
aangeven er niet veel mee te doen.

De kinderen van twaalf tot vijftien jaar geven aan 
dat ‘Hyves dood is’. Zij hebben nog wel een account 
maar maken er geen gebruik meer van. Zij geven 
aan Hyves te zijn ontgroeid. Facebook is in hun 
ogen een interessant alternatief, maar is volgens 
hen moeilijker in gebruik. 

Twitter
De middelbare scholieren in dit onderzoek geven 
aan Twitter graag te gebruiken. De meesten volgen 
alleen vrienden, familie en bekenden en hebben 
ofwel minder dan tien volgers of rond de veertig 
volgers.

42

“Hyves is dood.” Stan, 13 jaar.

“Twitter is het allerleukste.”  
Maxime, 12 jaar.



Twitter is voor twaalf tot vijftien jarigen een gratis 
communicatiemiddel met personen om hen heen. 
Ze gebruiken dit kanaal om te chatten en praten 
over wat zij doen en waar zij naartoe gaan. Het 
leuke aan Twitter is volgens hen dat het gratis,  
efficiënt en snel is. En het belangrijkste: de stroom 
gaat de hele dag door. Twitter en Hyves worden 
door de kinderen in dit onderzoek respectievelijk 
voor 25,6% en 26,4% gekozen als favoriete sociale 
media. 

In de gesprekken tijdens de expeditieweek is ook 
over MSN gesproken. Het lijkt erop dat dit een 
minder populair medium voor kinderen is dan 
vroeger.

Verschillen in leeftijd in sociale media gebruik
Er is ook een onderscheid tussen jongere en  
oudere kinderen. Hyves en YouTube zijn bij zes tot 
en met elf jarigen populair, bij oudere kinderen zijn 

dat Twitter en Facebook. Jongens gebruiken daar-
bij vaker YouTube dan meisjes. Onder meisjes zijn 
Twitter en Hyves populairder. YouTube is bij 26,9% 
van de kinderen in dit onderzoek favoriet. Kinderen 
hebben hier minder vaak een account maar kijken 
wel veel naar filmpjes. Filmpjes worden gedeeld 
met vrienden of kinderen zoeken zelf filmpjes. Veel 
gebruikte zoekwoorden onder de doelgroep zijn 
bijvoorbeeld ‘lol’ en ‘fail’.

Twitter is in 2006 opgericht door Obvious Corp, 
een bedrijf uit San Francisco. Sinds 2011 wordt 
het veel door de jeugd gebruikt. Ze gebruiken 
het medium heel anders dan volwassenen. Waar 
volwassenen Twitter vooral zakelijk gebruiken 
en juist veel onbekende volgers  willen toevoegen 
aan hun netwerk, hebben kinderen weinig  
volgers en zijn het volgers die ze kennen: familie 
en vrienden. Kinderen geven toe dat tweets niet 
echt nuttig zijn. Maar wel erg leuk.

“Dingen die ik doe, die twitter ik.” Bob, 9 jaar.
“Ik zeg alleen maar onzin op Twitter, ‘nu ik eten’ of 
‘goeoeoeoeoeoeiemorgen’.” Christian, 12 jaar.
“Hoeveel tweets je stuurt is stoer.” Lars, 12 jaar.

“MSN dat is old.” Niels, 13 jaar.
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“Sommige meiden op Twitter hebben ook geen 
leven hoor, nou Twitter is hun leven.” Louise, 11 

jaar.

“Op Twitter zie je iedereen zeggen ‘wie kan er 
msnen?’ Dus.” Joost, 12 jaar.

“Op MSN zeg je heel makkelijk schat of mop, 
maar in het echt ga je dat niet zomaar zeggen, 

dat is heel raar: “Hé Schat”.” Kim, 13 jaar.



Welke sociale media is jouw favoriet?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
YouTube 29,1 25,7
Twitter 3,1 37,2
Hyves 38,1 20,4
Facebook 4,0 13,9
Ik gebruik geen sociale media 25,6 2,8

n= 655

Ook spelletjes zijn erg populair, met name bij de 
jongere doelgroep. Dit kunnen spelletjes zijn op 
spelletjeswebsites, maar ook via sociale netwerken 
zoals Hyves en Facebook.

Spelletjesprofielen worden door kinderen van zes 
tot en met elf jaar gebruikt om spelletjes te spelen 
met leeftijdsgenoten en om te chatten. Vecht-
spelletjes, grappige spelletjes en spelletjes met 
het leven in een virtuele wereld zijn bij deze jongere 
doelgroep populair.

‘Digitale’ vrienden
De meeste kinderen hebben tussen de 100 en 200 
‘digitale’ vrienden. Dit zijn mensen die zij wel ken-
nen, maar niet allemaal. Het zijn veelal vrienden, 
vrienden van vrienden of mensen die zij via de chat 
of spelletjes ontmoeten. Het is voor kinderen van zes 
tot en met elf jaar stoer om veel vrienden te hebben. 
Voor kinderen van twaalf tot vijftien jaar is het belan-
grijker dat de juiste mensen er gebruik van maken.

Now It’s Our Time ziet dat kinderen graag en 
veel filmpjes op YouTube kijken. Filmpjes worden 
gedeeld met vrienden of kinderen zoeken zelf 
filmpjes met als zoekwoorden ‘lol’ en ‘fail’. Ook 
populaire sites voor het delen en bekijken van dit 
soort filmpjes zijn http://dumpert.nl/

Een nieuwe speler op de markt is http://
www.9gag.com hierbij gaat het in plaats van 
filmpjes om lollige plaatjes. 

Een gebruiker vertelt waarom Dumpert zo leuk 
is:
“Alle (leuke, grappig) filmpjes van de hele wereld 
komen uiteindelijk op Dumpert. Elke dag wordt 
er een top vijf samengesteld door de kijker 
zelf. Je kan stemmen of je ‘t leuk vindt of niet 
met zogenaamde ‘kudos’. Het voordeel hier-
van is dat je elke dag maar vijf filmpjes hoeft te  
bekijken, waardoor je helemaal up to date bent 
van de leukste filmpjes op internet. Door de  
redactie van Dumpert worden sommige filmpjes 
gefilterd. Dat betekent dus dat nutteloze en echt 
saaie filmpjes niet op de site komen te staan.“ 
http://jeuj.eu/dumpert1
http://jeuj.eu/dumpert2
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Welk sociaal medium de kinderen kiezen, hangt af 
van of hun directe omgeving er een profiel heeft. 
Zij vinden het juist stoer om te laten zien wat ze 
aan het doen zijn. Het is het belangrijkste welke 
mensen het zien en lezen, niet zozeer hoeveel dat 
er zijn.

Veel ouders met kinderen van zes tot en met elf 
jaar houden toezicht op het gebruik van het sociale 
media-account. De meeste kinderen in dit onder-
zoek maken hier geen probleem van, zolang hun 
ouders zich er niet te veel mee bemoeien. Het moet 
wel je ‘van jezelf’ blijven, zeggen ze.

De kinderen in dit onderzoek gebruiken media 
efficiënt en communiceren snel. In het volgende 
hoofdstuk kijken we wie of wat hun favoriete helden 
en merken zijn, hoe zij met geld omgaan en welke 
producten zij bezitten.

“Ik had geen vrienden en ook geen tijd” Aimee 10 jaar, over de keuze om haar profiel  
te verwijderen.

“Bij Hyves was het wel belangrijk om veel vrien-
den te hebben, bij Facebook niet meer.”  

Julia, 15 jaar.

Now It’s Our Time las in de Spits van 2 april 2012 
een bericht over het initiatief: iNANNi. Dit initia-
tief van een middelbare school wil ouders onder-
steunen bij het aangaan van het gesprek met hun 
kind over hun internetgebruik. Het betreft een 
registratie- en beheersysteem dat het internet-
gebruik van de scholier vastlegt. iNANNi wordt 
geïnstalleerd op de computer van de scholier én 
van de ouder. Iedere tien minuten worden de ac-
countgegevens van de scholier doorgestuurd naar 
het account van de ouder. 

Denken jullie dat kinderen anno 2012 dit erg vin-
den? Nee hoor, het getuigt zelfs van liefde! Lees 
alles hierover in de column van Rebecca ‘Mijn 
ouders tracken me. Uit liefde.’ die zij op 7 mei 
2011 schreef http://jeuj.eu/scholieren
Mediawijsheid is een hot item. Zowel voor op- 
voeders en docenten als binnen het onderwijs. 
Now It’s Our Time vindt het goed dat kinderen op 
een veilige manier ontdekken wat er allemaal is 
en welke consequenties bijvoorbeeld het plaatsen 
van privégegevens online heeft.
“Ik ben voorzichtig als ik vrienden toevoeg op Face-
book. Voor je het weet, weten ze waar ik woon.”  
Yoanna, 9 jaar.
Kijk voor goede tips en inzichten op: http://www.
mediaopvoeding.nl/, http://mijnkinddonline.nl/ en  
http://www.medialessen.nl/ (voor onderwijs)
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6. ‘Oneindige keuzes’



‘Oneindige keuzes’

De kinderen van deze generatie zijn geen merken-
kenners. Daarentegen dragen zij wel merkkleding 
en houden zij van merkproducten. Helden zijn voor 
de kinderen van de doelgroep vooral hun ouders.

Merkkleding
Weinig kinderen zijn in staat hun favoriete merken 
aan te geven. Ze hebben veel keus en houden van 
combineren. Merkspullen zijn duur en de meeste 
kinderen hebben nog geen kleedgeld en zijn niet in 
staat de dure producten te kopen. Ze kiezen liever 
voor meer kleding in plaats van dure kleding. De 
mobiele telefoon is wel een item waarbij ze zich 
bewust zijn van het merk.

Voor de onderzoeksgroep moet kleding mooi zijn 
en lekker zitten. Dit betekent echter niet dat  
kinderen geen merkkleding dragen. Uit de  
observaties in het onderzoek blijkt namelijk dat de 
meeste kinderen wel merkkleding dragen. Dit is 
voor hen  ‘gewoon’ omdat iedereen het draagt. Er 
is niet één merk dat je ‘moet’ hebben, maar zijn 
meerdere merken populair.

 

H&M, Coolcat en Adidas worden in dit onderzoek 
als belangrijkste kledingmerken genoemd.  
Favoriete merkschoenen onder kinderen zijn: Vans, 
Adidas en Nike.

“Ach, als het lang meegaat is het best, maar 
echte merkkleding is leuker.” Carlijn, 15 jaar.

“Merkkleding is wel mooi. Je kunt er meer mee 
laten zien dat je er leuk uitziet.” Senna, 14 jaar.

Now It’s Our Time ziet dat vooral sportieve 
merken populair zijn bij de doelgroep. Vooral voor 
kleding en schoenen. Niet zo gek als je je bedenkt 
dat sporten voor jongeren anno 2012 een hele 
populaire en belangrijke vrijetijdsbesteding is.
Merken die populair zijn onder de doelgroep: 
Vans, Adidas, Nike, Puma, Uggs. 
Vans: zijn cool.
Uggs: lekker warm en zitten lekker. 
Nike, zitten lekker en gaan lang mee
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“Bij ons is de Apple-generatie in huis.” 
 Valerie, 13 jaar.



Kinderen beslissen veelal zelf wat zij aantrekken. 
Het is belangrijk om er goed uit te zien. Vooral 
meisjes zijn bezig met wat ze aan hebben.  
Sommige meisjes van twaalf tot vijftien jaar geven 
toe dat dure merkkleding leuk is om te dragen. De 
jongens gaven vooral aan dat ze sportieve merken 
willen dragen. Veel kinderen vertelden ons dat hun 
ouders, ondanks dat zij kleedgeld krijgen, toch 
vaak (dure) kleding voor hen kopen.

Helden
Helden aanwijzen vindt deze generatie erg moeilijk. 
Helden zijn voor de meeste kinderen hun ouders. 

Ouders zijn de helden van kinderen omdat zij ze 
helpen als het nodig is. Voor een kleinere groep 
kinderen op de basisschool is de juf of meester en 
vriendjes en vriendinnetjes hun held. Deze kinderen 
kijken op tegen de juf of meester omdat zij hen goed 
helpen. Kinderen van twaalf tot vijftien jaar vinden 
helden overdreven en hebben meestal geen held.
 

Sommige middelbare scholieren in dit onderzoek 
noemen hun ouders of bekende sporters. Voet-
ballers als Messi en Ronaldo zijn in de ogen van 
veel jongens echte helden. Zij doen iets waar deze 
kinderen van dromen. Ook zangers, sporters en tv-
persoonlijkheden ontbreken niet in het rijtje. Deze 
mensen worden vooral bewonderd omdat zij iets 
heel goed kunnen. Vaak worden ze dan alleen op 
dat gebied bewonderd.

Betalen en sparen
Bijna 85% van de kinderen in dit onderzoek krijgen 
zakgeld van hun ouders. Sommige kinderen sparen 
hun zakgeld op om er op een later moment iets 

“Mijn vader is mijn held. Hij is slim maar soms 
ook heel dom.” Anne, 15 jaar.

“Mijn vader is mijn held, hij leert mij veel  
belangrijke dingen.” Lars, 10 jaar.

“Nee ik heb geen held meer. Hij is net dood 
gegaan. Steve Jobs van Apple.” Thijs, 12 jaar.

Now It’s Our Time was verrast. De ouders met 
kinderen van 0 tot 5 jaar gaven in de vragen-
lijst aan dat hij/zij geen opvoedadvies van een  
bekende Nederlander zouden aannemen of 
niet zouden weten van wie ze dat zouden doen. 
De ouders die wel een keuze maakten kozen 
voor 1. Robert ten Brink, 2. Daphne Dekkers 
en 3. Linda de Mol Het zijn populaire televisie  
persoonlijkheden die al op leeftijd zijn, meerdere 
kinderen kregen en een braaf imago hebben.
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moois van te kopen. Anderen geven het geld liever 
uit. Kinderen van zes tot en met elf jaar geven meer 
geld uit aan boeken en tijdschriften dan kinderen 
van twaalf tot vijftien jaar. Zij geven liever geld uit 
aan kleren, cadeautjes voor anderen, snoep, chips, 
koekjes, make-up, luchtjes en speelgoed. Er is ook 
een verschil tussen de uitgaven van meisjes en 
jongens. Meisjes geven meer geld uit aan kleren, 
cadeautjes voor anderen, make-up en luchtjes. 
Jongens geven daarentegen meer geld uit aan 
snoep, chips, koekjes, hun mobiele telefoon en 
speelgoed.

Hoe heb jij in 2011 geld gekregen of verdiend?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Ik krijg zakgeld 83,3 86,2
Ik krijg geld op 
mijn verjaardag

62,2 73,4

Ik heb een bij- 

baantje

5,9 25,4

Ik krijg kleedgeld 2,7 21,4
Ik krijg of verdien 
geen geld

5,0 4,0

n = 651

Veel ouders met kinderen van zes tot en met elf 
jaar kopen de kleding voor hun kinderen. Slechts 
2,7% van de kinderen in deze leeftijd krijgt zelf 
kleedgeld om zelf kleding te kopen, de rest niet. 
Van de kinderen van twaalf tot vijftien jaar krijgt 

21,4 % kleedgeld. Significant meer meisjes dan 
jongens krijgen kleedgeld van hun ouders.

Kinderen zeggen dat als je wilt sparen of meer geld 
uitgeeft dan je krijgt, je aan het werk moet. 5,9% 
van de kinderen op de basisschool zegt een  
bijbaantje te hebben, de rest niet. Er is geen  
verschil tussen jongens en meisje in het hebben 
van een bijbaantje. Van kinderen van zes tot vijftien 
jaar heeft zowel 18,2% van de jongens als van de 
meisjes een bijbaantje.

Productbezit
Steeds meer producten zijn binnen handbereik 
van kinderen. 57,0% van de doelgroep heeft een 
eigen iPod of MP3-speler en 44,4% heeft een eigen 

Waar heb jij in 2011 het meeste geld aan  
uitgegeven?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Kleren 15,5 47,5
Mijn mobiele telefoon 29,4 34,3
Snoep/chips/koekjes 18,6 31,4
Speelgoed 12,9 31,1
Make-up/luchtjes 10,8 29,9
Cadeautjes voor anderen 18,0 25,5
Boeken/tijdschriften 54,6 2,7

n = 602 (bij deze vraag konden respondenten  
maximaal drie antwoorden aankruisen)
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televisie op hun kamer. Jongens hebben vaker een 
tv op hun kamer en een eigen computer of laptop 
dan meisjes. Voor alle gadgets geldt een significant 
verschil tussen de jongere kinderen (niet in het 
bezit van gadgets) en de oudere groep kinderen in 
dit onderzoek (wel in het bezit van gadgets).

Welke producten heb jij?

% 6-11 jaar 12-14 jaar Totaal
Ik heb een iPod/mp3 

speler

50,9 69,9 100,0

Ik heb een eigen  

computer/laptop

43,2 68,9 100,0

Ik heb een tv op mijn 

kamer

42,6 52,1 100,0

Ik heb een eigen iPad/

tablet

13,6 19,1 100,0

n = 593

54,4% van de kinderen van de zes tot vijftien jaar 
heeft thuis een eigen computer of laptop. Slechts 
0,3% heeft geen computer of laptop thuis. De 
overige groep (45,3%) heeft wel een computer of 
laptop, maar gebruikt deze samen met andere  
gezinsleden. Kinderen van twaalf tot vijftien jaar 
hebben significant vaker een eigen computer of 
laptop dan de jonge kinderen in dit onderzoek.

Hebben jullie een computer/laptop thuis?

% 6-11 jaar 12-14 jaar
Ja, die gebruik ik  

samen met andere  

gezinsleden

67,1 34,6

Ja, ik heb een eigen 

computer/laptop

32,4 65,1

Nee, wij hebben geen 

computer/ laptop thuis

0,4 0,2

n= 661

Kinderen brengen gemiddeld meer tijd op school 
door dan elders. In het volgende en laatste hoofd-
stuk met resultaten uit dit onderzoek zoomen we 
dan ook in op de rol van het onderwijs in het leven 
van kinderen anno 2012.
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7. ‘Niet hip, maar uitdagend!’



‘Niet hip, maar uitdagend!’

Het onderwijs mag uitdagender wat betreft de 
jeugd van nu. Dit betekent meer gebruik maken van 
nieuwe technieken en methoden binnen het onder-
wijs. Volwassenen moeten context en structuur 
bieden. De docent hoeft niet hip te zijn, hij moet 
vooral inspirerend zijn en je moet weten wat je aan 
hem of haar hebt. De leraar moet ‘doen wat hij zegt 
en zeggen wat hij doet’ en dat het liefst met een 
vleugje humor.

Voor één dag directeur
Veel kinderen zouden graag een dagje directeur 
van hun school willen zijn. Wat zij meteen zouden 
veranderen is het aantal uren voor creatieve vakken 
zoals handvaardigheid en knutselen. Dit is nu net 
als het aantal uren voor gymnastiek te weinig ten 
opzichte van de andere lesuren.

Deze activiteiten vinden kinderen belangrijk omdat 
je het samen doet. Bij deze vakken hoeven kinderen 
niet stil te zitten en er zijn minder strenge regels. 
Veel kinderen vinden gymnastiek het leukste vak op 
school.

Ook middelbare scholieren noemen gymnastiek 
vaak als favoriet vak. Met de uitleg dat het lekker is 
om even niks te hoeven leren, maar actief bezig te 
zijn en los van het ‘gewone’ schoolwerk te komen.

Een grote groep kinderen zou als directeur direct 
nieuwe lees- en lesboeken gaan kopen. Dit zou er 
volgens hen voor zorgen dat lezen nog populairder 
wordt en lessen nog beter worden. Ook de iPad is 
populair. Volgens kinderen zou het gebruik van een 
iPad de lessen leuker, beter en spannender maken.

“Als ik de directeur van de school zou zijn, zou ik 

iedereen een iPad geven.” Bas, 10 jaar.

In de uitzending van de Wereld Draait door van 
23 maart jl. betoogde opiniepeiler Maurice de 
Hond dat er een heuse ‘iPadschool’ opgericht 
moet worden om aan te sluiten bij de wensen,  
behoeften en belevingswereld van de jeugd. 
Now It’s Our Time signaleert tijdens het onder-
zoek ook dat kinderen behoefte hebben aan de 
iPad op school. Anne (10 jaar) “Ik wil een iPad 
als tafel”. Kinderen geven aan dat ze zo op een  
leukere manier leren. Moderne technologie in het 
klaslokaal kan verrijken maar moet niet leading 
zijn. Waar het uiteindelijk om draait is de contact  
tussen de leraar en het kind en gebruik van  
techniek kan daar een toevoeging in zijn.

“Ik vind gym heel leuk. Je bent dan even los  
van school.” Noa, 10 jaar.
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Ook zijn veel schoolpleinen in de ogen van de  
kinderen aan een opknapbeurt toe. Middelbare  
scholieren geven aan dat zij op school en  
daarbuiten veel moeten doen in weinig tijd. 

Leraren zijn belangrijk
Tijdens het onderzoek viel het op dat kinderen in 
de klas met veel verschillende dingen tegelijk bezig 
zijn. Waardoor de sfeer in de klas chaotisch oogt 
en de spanningsboog van de kinderen kort lijkt. 
Docenten zijn belangrijk voor de kinderen of ze een 
vak leuk vinden of niet.

Een leuke docent hoeft niet persé jong en vlot te 
zijn. De leukste docenten zijn diegene die vol passie 
over hun vak kunnen vertellen, dingen op verschil-
lende manieren kunnen uitleggen en humor heb-
ben. Ook vinden kinderen het belangrijk om te 
weten wat ze aan een leraar hebben. Een docent 
verdient respect door duidelijk zijn grenzen aan te 
geven en die ook te bewaken. Hij moet ook respect 
geven.

“Met een iPad kun je veel sneller werken en 
gebruik je minder papier.” Jorine, 11 jaar.

“Ik vind het heel irritant als leraren zeggen ‘van 
atheneum kunnen we dat wel verwachten’. Alsof 
wij zoveel beter zijn dan mensen van het vmbo.” 

Anna, 14 jaar
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“De leraar bepaalt of ik een vak leuk vind of 
niet.” Joeri, 10 jaar.

Now It’s Our Time signaleert dat kinderen anno 
2012 moeite hebben om een goede studiekeuze 
te maken uit het overweldigende aanbod. Alleen 
al aan vervolgopleidingen zijn er in Nederland 
800. Kinderen weten niet wat ze willen wor-
den. Ze noemen ‘iets met kinderen’ of ‘iets met 
dieren’ en geen vakgebieden/functies. De vraag 
is of dit geen problemen oplevert. Kinderen 
moeten namelijk steeds vroeger keuzes maken 
die consequenties hebben. Volwassenen moeten 
hen helpen. Helpen om hun passie te vinden 
en inzicht geven in de consequenties van hun 
keuzes op langere termijn. Iemand die met je in 
gesprek gaat over wie je bent, wat je wilt en hoe 
je daar kan komen.

Verschillende keren hebben wij tijdens de ex-
peditieweek mensen met verbazing zien kijken 
naar de manier waarop wij in contact waren met 
de kinderen. Open, eerlijk en met oprechte in-
teresse. De tijd ontbreekt de docent om dat ook 
te doen. Zonde toch?



Wat ik later wil worden...?
Veel kinderen weten wat zij later willen worden. 
Dokter, journalist, architect, sporter, juf, maar ook 
moeder en oma passeren de revue in de gesprek-
ken met de kinderen. De beroepen die kinderen 
noemen is vaak iets dat anderen personen in hun 
omgeving doen of dat anderen hen dat zien doen.

Kinderen op de basisschool geven aan op school 
weinig te praten over wat zij willen worden. Dit 
in tegenstelling tot dat waar zij thuis of met hun 
vrienden over praten. Middelbare scholieren in dit 
onderzoek weten niet meer goed wat ze willen.

Kinderen in het onderzoek willen later bij de politie, 
ze willen dokter worden of professioneel voetballer. 
Het grootste deel van de kinderen weet echter nog 
niet wat zij later wil worden.

Kinderen geven aan ‘iets met kinderen’ te wil-
len doen of ‘iets in de techniek’. Ook zij geven aan 
weinig op school te praten over dit onderwerp en 
de urgentie ervan niet in te zien. Ze hebben toch 
nog ‘tijd zat’. Echter voelen kinderen dat zij steeds 
vroeger keuzes moeten maken. Hoe maak je een 
goede keuze en wat is daarvan de consequentie? 
Kinderen geven in dit onderzoek aan meer be-
geleiding te willen. En dan niet van een decaan die 
een folder geeft, maar van iemand die met je in 
gesprek gaat over wie je bent, wat je wilt en hoe je 
daar kan komen.
 
School als sociale ontmoetingsplek
59,5% van de ouders met kinderen tot vijf jaar vindt 
zelfstandigheid een belangrijke waarde die hun 
kinderen moeten meekrijgen op de basisschool. 
50,7% noemt respect en 44,3% noemt 
doorzettingsvermogen als belangrijke waarde die 
hun kinderen in het onderwijs bijgebracht moet 
worden. Ouders vinden de belangrijkste waarden 
die zij zelf aan kinderen meegeven respectievelijk: 
liefde (76,1%), respect (34,7%) en zelfstandigheid 
en vertrouwen (beide 29,4%). Opvallend is dat al 
deze waarden karaktereigenschappen zijn en geen 
kenniswaarden.

“Mijn moeder zegt dat ik advocaat moet worden 
omdat ik zoveel praat.” Rory, 8 jaar.

“Ze zeggen dat ik goed kan tekenen, dus daar wil 
ik misschien wat mee doen.” Marlon, 13 jaar.

“Ik wil eigenlijk iemand zijn die de natuur een 
beetje bestudeerd en daarvoor heel veel moet 

reizen want ik hou van de natuur en van reizen. 
En ik wil ook haarstylist worden.” Eva, 11 jaar.
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School is voor kinderen meer dan alleen een 
leeromgeving. Het is vooral een sociale  
ontmoetingsplek. Praten met leeftijdsgenoten en 
leraren over alles wat hen bezighoudt past daar 
dan ook prima bij. Kinderen onderling weten, net 
als hun leraren, gemiddeld genomen niet veel over 
elkaar. Dit komt door de summiere tijd die er op 
school is om met elkaar te praten over thema’s 
als gezin, vrije tijd, mediagebruik, helden, merken: 
onderwerpen die tijdens het onderzoek in de 
gesprekken met de kinderen aan bod kwamen.

Over het algemeen vinden kinderen dat er op 
school meer tijd moet zijn om met elkaar te praten 
en samen te werken. Tijdens de gesprekken met 
de kinderen op de scholen werd duidelijk dat de 
doelgroep graag praat over hun leefwereld. ‘Samen 
leren’ is volgens de kinderen in dit onderzoek zeer 
belangrijk en leuk om te doen.

Deze onderzoeksrapportage wordt afgesloten met 
een aantal praktische tips om de jeugd van 2012 te 
bereiken. 
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8. How To:  
Hoe communiceer je  

     met kinderen?



How To: Hoe communiceer je  
met kinderen?
 
Virals floppen, websites worden niet begrepen, hun 
wereld verandert snel en kinderen verlaten school 
vanwege de slechte sfeer. Communiceren met kin-
deren is een vak apart. De wereld van volwassenen 
ligt soms mijlen ver af van de wereld van kinderen. 
Zelf jong zijn geweest, is niet de sleutel tot succes. 
Hoe zorg je dat je op de juiste manier met kinderen 
communiceert en ze bereikt? In dit hoofdstuk zes 
tips om aan de slag te gaan.

1. Praat & luister. Kinderen geven aan dat er 
weinig tijd is om met elkaar te praten. Op school, 
maar ook thuis. Durf met kinderen rond de tafel te 
gaan zitten, interesse te tonen en wees niet bang 
om de verkeerde vragen te stellen. Als je oprecht 
bent, stel je altijd de juiste vraag. Begin eens met: 
Wat vind je leuk om te doen? Wat doe je het liefst 
op internet? En wat zou je doen als je niet op inter-
net zou kunnen? Wie is de belangrijkste persoon 
in je leven? Of wat ze zouden doen als ze een dag 
directeur zouden zijn van een school of de baas van 
het journaal? Deze vragen leiden er toe dat kin-
deren merken dat je geïnteresseerd in ze bent. 

Ook vinden kinderen het leuk om dit soort dingen 
van elkaar te weten. Tijdens de expeditie merkte 

een docent op dat ze niet op deze manier met 
kinderen praat. Tegen een expeditielid zeiden kin-
deren na een uur dat ze het jammer vonden dat het 
gesprek voorbij was. Durf te luisteren en steiger 
niet bij negativiteit. Kinderen anno 2012 horen 
graag andermans meningen en ideeën. Stop met 
roepen en ga de dialoog aan zonder te oordelen.

2. Neem de tijd. Als je met kinderen praat, neem 
dan de tijd. Laat ruimte voor hun invulling, dat wat 
zij willen bespreken en jou willen vertellen. Houd 
de rust er in, ook als er verveeld op een Blackberry 
gekeken wordt. Het betekent niet direct dat een 
kind niet geïnteresseerd is. Zie dat als multitasken, 
iets wat er gewoon bij hoort.

3. Verdiep je in hun wereld. Je hoeft niet de hele 
dag te twitteren als docent, of vastgeplakt te zijn 
aan je mobiele telefoon. Maar af en toe eens rond-
neuzen op websites waar kinderen vaak komen, de 
nieuwste apps checken of een ritje in die ene toffe 
achtbaan, geeft je een goed beeld van wat er onder 
kinderen leeft. Inleving noemen wij dat.

4. Maak ze betrokken & belangrijk. Kinderen zijn 
gewend aan overleggen en hun mening geven, dit 
krijgen ze van thuis uit in de opvoeding mee. Toch 
vinden bedrijven, organisaties en het onderwijs 
het moeilijk ze te betrekken in besluitvorming of 
bij het creëren van plannen. Met kinderen kun je 
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heel goed praten over wat ze van een campagne of 
onderwijsprogramma vinden. Of durf ze zelf eens 
te laten nadenken over hoe ze benaderd willen 
worden. Je zult verrast staan door het resultaat. 
Een andere goede manier is om een campagne 
of product te testen onder kinderen. Zo ontdek je 
of iets aanslaat of niet en wat ze juist mooi, lelijk, 
fijn of irritant vinden. Zo kun je je product of dienst 
verbeteren. Let wel, jij bent de expert en je zult dus 
altijd zelf keuzes moeten maken in hoe het eind-
resultaat wordt.

5. Wees duidelijk. Als met kinderen wil praten of je 
ze wil betrekken, wees dan duidelijk in wat je wilt 
weten. Een kind vragen wat ze van politiek vindt, is 
lastig. Politiek is een vaag begrip. Vraag je een kind 
wat hij of zij van Geert Wilders vindt, dan zul je zien 
dat het gesprek losbarst. Als je gaat creëren met 
kinderen is het belangrijk dat de opdracht praktisch 
is en de verwachtingen duidelijk zijn. Stimuleer 
creativiteit, denk niet in vaststaande hokjes en luis-
ter. Vertel altijd wat je met welke inzichten op welke 
termijn gaat doen.

6. Blijf jezelf. Ondanks dat niemand oud wil 
worden, is doen alsof je jong en hip bent niet de 
oplossing. Zowel merken als mensen moeten 
authentiek zijn voor kinderen. Een merk moet 
ook werkelijk doen wat het belooft; volwassenen 
moeten zich volwassen gedragen. Durf je kwets-

baar op te stellen en zeg het gewoon als je iets niet 
weet. Kinderen zullen je daarom waarderen. 

Wil je aan de slag met deze tips, maar ben je nog 
niet zeker hoe? Neem gerust vrijblijvend contact 
met ons op om door te praten. Je vindt onze  
contactgegevens in het colofon van deze rapportage.

De komende maanden zullen er voor verschil-
lende groepen, verschillende how to’s gepubliceerd 
worden: voor marketeers, onderwijs, ouders en 
jongerenwerkers en andere geïnteresseerden. Stay 
tuned!
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Dankwoord

Now It’s Our Time is het begin van een, wat ons betreft, langdurige samenwerking. De expeditieweek heeft 
ons tomeloze energie gegeven en de overtuiging dat inzicht in kinderen en jongeren helpt om ze beter te 
bereiken. De eerlijke antwoorden van de kinderen hebben ons geinspireerd om dit rapport te schrijven. 
Oprechte interesse in en luisteren naar hoe de kinderen hun wereld zien en ervaren is voor iedereen die 
privé of professioneel met kinderen omgaat een must. We maken ons zorgen over dat kinderen zich vaak 
‘niet gehoord’ voelen door volwassenen zowel thuis als op school. Geen BEleving maar INleving is wat deze 
tijd nodig heeft. 

Zonder de belangeloze hulp van the crowd was deze expeditieweek er niet geweest! Bedankt: 

Anouk van Steensel - Lars Verhees - Ivet Pieper - Tessa Wiegerinck - Basisschool De Boeimeer in Breda 
- Dongemondcollege in Raamsdonksveer - Zwembad het Baken in Zeewolde - CodeNameFuture - Kevin 
van de Berg - Joris Marinussen - Basisschool de Regenboog in Cuijk - SG de Twickel in Borne - Truienra-
dar - Anouk van Steensel - Anke Daling - PCB de Buitenburcht in Almere - Pascalcollege in Zaandam - alle 
kinderen - Marlien Dennekamp - Annelieke Hoogwegt - Basisschool de Rehoboth in Naarden - Alberdink 
Thijm College in Hilversum -  alle ouders - Rianka de Weerd - Lucas Smid - Lonneke Jans - Wendy Wittenburg 
Leonie Harkes - alle leerkrachten -  Rolf Winter - Imke Donkers - Lars Rengersen - Kiki Kruize - Arjan 
Boone - Martijn Planken - Rhianne Hoek - Ellen Hoogteijling - Jessica van Doorn - Karen van Eum - Carien 
de Ridder - Basisschool de petteflet in Groningen - Maartenscollege in Haren - Maartenscollege in Haren
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