
CcaM Kennis [nr. 5] 
Seksueel risicogedrag op internet:  

 Jongeren zijn minder naïef dan vaak wordt gedacht –  
maar een kleine groep neemt online wel degelijk risico’s  

 
 

Susanne Baumgartner 
Onderzoekscentrum Jeugd en Media, Universiteit van Amsterdam 

 
Maart 2012 

 

 
 

1. Wat is seksueel risicogedrag op internet? 
 

Het is de angst van elke ouder: je kind betreedt via internet de wereld van de seks. En wie weet 
wat daar allemaal uit voortvloeit? De media staan er vol van. Bij CcaM onderzoeken we in 
hoeverre die angsten en vooroordelen terecht zijn. We hebben 1765 jongeren in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar twee jaar lang gevolgd. Elk half jaar ondervroegen we de jongeren over hun 
internetgedrag in relatie tot seks. We zagen daarbij vier soorten risicovol gedrag: online met 
vreemden over seks praten, online seksuele partners zoeken, seksuele foto’s of video’s naar 
vreemden opsturen, en adres- of telefoongegevens aan vreemden versturen. Het onderzoek 
liet zien dat twee tot drie procent van de jongeren weleens seksfoto’s of -video’s naar 
vreemden verstuurt. Negen tot vijftien procent verstrekt weleens persoonlijke informatie aan 
vreemden. De andere twee soorten risicogedrag zitten daar qua statistieken tussenin (zie 
onderstaand figuur).  

  

Je leest er steeds vaker over: jongeren die op internet seksuele risico’s nemen. Ze 
praten online met vreemden over seks en sturen soms zelfs foto’s of adresgegevens 
mee. Welke gevaren kleven daaraan? Op welke schaal gebeurt het eigenlijk? Welke 
jongeren vertonen dit gedrag, en kun je daar als ouders iets aan doen? Bij CcaM doen 
we hier onderzoek naar; daarover gaat deze editie van CcaM Kennis. Slechts een 
minderheid van de jongeren, zo blijkt uit het onderzoek, vertoont seksueel risicogedrag 
op internet. Maar de gevaren voor die groep zijn wel reëel. Het gaat vooral om jongeren 
die weinig steun van hun familie ervaren, die meer dan anderen behoefte hebben aan 
spanning en van wie de vrienden ook online risico’s nemen. Open communicatie lijkt de 
meest kansrijke aanpak. 
 
 
 
 
 

Citeren als: Baumgartner, S. E. (2012). Seksueel risicogedrag op internet: Prevalentie en oorzaken. CcaM Kennis, 5, 1-2. 
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3. Welke jongeren zijn hiervoor het kwetsbaarst? 
 
Vrijwel alle jongeren zoeken grenzen op tijdens de adolescentie. Ze experimenteren 
bijvoorbeeld met alcohol, met drugs, en met seksualiteit. Maar er zijn grote onderlinge 
verschillen in de risico’s die ze daarbij nemen. Jongeren die veel online seksueel 
risicogedrag vertonen, blijken over het algemeen sensatiezoekers te zijn. Ze zijn minder 
tevreden met hun leven en hebben een minder hechte band met hun familie dan jongeren 
die op internet minder seksueel risicogedrag vertonen. Daarnaast is de vriendenkring van 
belang – niet wat de vrienden werkelijk vinden en doen, maar wat de jongeren denken dat 
hun vrienden vinden en doen. Het lijkt erop dat jongeren die online seksuele risico’s nemen, 
dit ook ‘in de echte wereld’ doen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wat kunnen ouders en/of leerkrachten doen? 
 
We hebben niet getest welke aanpak het beste werkt. Daar gaan we in de toekomst verder 
onderzoek naar doen. Maar we kunnen al wel algemene conclusies trekken. Bijvoorbeeld 
dat goede voorlichting kan helpen: wat kan er gebeuren als je online foto’s of 
contactgegevens deelt? Daarnaast is een goede, open communicatie van belang, met name 
binnen het gezin. Jongeren die het gevoel hebben dat hun ouders hen begrijpen, serieus 
nemen en steunen, zoeken waarschijnlijk minder snel sensatie op internet. 
 
 
 
 

Achtergrondinformatie: 
CcaM doet de komende jaren verder onderzoek naar seksueel risicogedrag op internet, 
onder meer naar de ontwikkeling van online risico gedrag tijdens de adolescentie. Kijk voor 
meer informatie en het laatste nieuws op: www.ccam-ascor.nl      

dat een jongere in ongewenste 
situaties terechtkomt. Dat kan bete-
kenen dat persoonlijke informatie bij 
anderen terechtkomt of wordt 
misbruikt. In hoeverre online risico-
gedrag ook werkelijk een risico 
vormt op ongewenst seksueel 
contact ‘in de echte wereld’, durven 
we nog niet te zeggen. Uit ons 
onderzoek blijkt dat jongeren niet 
naïever zijn dan volwassenen: ze 
schatten die risico’s op dezelfde 
manier in (zie figuur hiernaast).  
 
 

Citeren als: Baumgartner, S. E. (2012). Seksueel risicogedrag op internet: Prevalentie en oorzaken. CcaM Kennis, 5, 1-2. 

2. Wat zijn de mogelijke gevaren?  
 
In het CcaM-onderzoek brengen we de precieze gevaren nu in kaart. We kunnen daarover 
dus nog geen definitieve uitspraak doen. Maar het grootste gevaar is al wel duidelijk: 
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