
Ouderlijke zorgen over het ‘gamen’ van
hun kinderen 
P e t e r  N i k k e n *

Parental worries about computer gaming
Research into parents' worries about the amount of time spent by their children
playing computer games, measured by means of a questionnaire distributed among by
a random sample of 765 parents of children aged between four and eighteen, produ-
ced the following results. One out of six parents thinks that her/his child spends too
much time playing these games. Worried parents estimate the amount of time spent
on 'gaming' significantly higher than parents who don’t share these worries (on aver-
age 175 minutes pro day against 89 minutes). Parents’ worries concern mostly fanatic
players, boys and teenagers. They fear especially negative effects on the social devel-
opment and behaviour of their children. Especially children between eight and fifteen
years of age are likely to be the subject of worried parents' fears that too little play with
peers will have negative effects on their development. In case of teenagers, parents
most often mention neglect of homework as a risk.

Inleiding
Met de intrede van de multi-media pc en de snelle technische ontwikkeling van
op de televisie aangesloten spelcomputers, is het spelen van games voor kinderen
tegenwoordig net zo vanzelfsprekend als het kijken naar televisie. Voor ouders en
professionele opvoeders zijn de nieuwe elektronische media echter helemaal niet
zo alledaags. Om ouders en professionele opvoeders thuis en in de buiten- en voor-
schoolse opvang te kunnen ondersteunen bij de opvoeding en hen daarbij voor de
nieuwe media-entertainment mogelijkheden van kinderen te interesseren is het
gewenst inzicht te hebben in de ouderlijke opvattingen over games. Dat inzicht is
momenteel echter nog fragmentarisch. De groeiende populariteit van games heeft
in de afgelopen jaren wel tot verontrusting geleid over negatieve effecten van
games (met name na de schietpartijen in Littleton en Erfurt) en over stereotype
presentaties van mannen en vrouwen (bijvoorbeeld Lara Croft), maar tot op heden
is er eigenlijk nog weinig bekend over wat opvoeders nu precies van computer-
spelletjes vinden. Zo is er nog geen Nederlands onderzoek waaruit blijkt of ouders
nu positief of negatief tegenover de nieuwe elektronische media staan als het gaat
om de ontwikkeling van hun kinderen. In de hier gepresenteerde studie wordt
daarom onderzocht (a) in hoeverre ouders menen dat het spelgedrag van hun kin-
deren problematisch is; (b) op welke punten onbezorgde ouders zich onderschei-
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den van ouders met zorgen over het spelgedrag van hun kinderen; en (c) op welke
gronden bezorgde ouders veronderstellen dat overmatig gamen problematisch is
voor de ontwikkeling van kinderen.

Computerspelletjes vormen tegenwoordig, naast televisie, een immens
belangrijke vorm van tijdverdrijf voor kinderen (Livingstone & Bovill, 2001).
Volgens Amerikaans tijdbestedingsonderzoek varieert de gemiddelde speeltijd
van kinderen in de Verenigde Staten, afhankelijk van hun leeftijd, van drie kwar-
tier tot bijna 80 minuten per dag (Gentile & Walsh, 2002). Hoe lang Nederlandse
kinderen per dag games spelen is nog onduidelijk. Huysmans en De Haan (2003)
rapporteren dat jongeren (vanaf twaalf jaar) gemiddeld 25 minuten per dag beste-
den aan ‘computeren’, maar daarbij kan het zowel om gamen als om schoolwerk
gaan. Ander recent Nederlands onderzoek wijst erop dat jeugdigen ten onzent
wellicht heel wat meer tijd doorbrengen met elektronische spelletjes. Tellegen,
Alink en Welp (2002) melden in een onder scholieren gehouden survey dat ‘kin-
deren (en vooral jongens) bijna dagelijks computerspelletjes spelen en dan niet
een kwartiertje, maar zo lang mogelijk’ (p. 74). Volgens Roe en Muijs (1998) en
Subrahmanyam, Greenfield, Kraut en Gross (2001) is een kleine 10% van de kin-
deren aan te merken als ‘veel speler’, dat wil zeggen deze kinderen spelen gemid-
deld meer dan twee uur per dag. Griffiths (1997) vond dat ruim 11% van de kin-
deren per sessie meer dan drie uur speelt en dat bijna drie kwart van de kinderen
bijna dagelijks achter de (spel)computer zit.

Aan overmatig computerspelgedrag kunnen meerdere negatieve consequen-
ties kleven. In de eerste plaats kan het veelvuldig spelen samengaan met slechte-
re schoolprestaties (Gentile & Walsh, 2002; Griffiths, 1997; Roe & Muijs, 1998;
Kline, 2000; Subrahmanyam et al., 2001), hoewel in enkele andere studies dat
verband niet is gevonden (Huysmans & de Haan, 2003; Van Schie & Wiegman,
1997). In de tweede plaats is er enige evidentie dat kinderen die veel achter het
beeldscherm zitten om spelletjes te spelen een minder hoog beeld van zichzelf
hebben (Funk & Buchman, 1996; Roe & Muijs, 1998) en door leeftijdgenoten als
minder pro-sociaal worden omschreven (Van Schie & Wiegman, 1997). In de
derde plaats wijzen een aantal studies erop dat kinderen die veel met elektroni-
sche media spelen minder contact hebben of contact kunnen maken met leef-
tijdgenoten (Griffiths, 1997; Kline, 2000; Roe & Muijs, 1998; Selnow, 1984). Er
zijn echter ook enkele studies waarin geen negatief verband is gevonden met de
sociale interactie (Barnett et al., 1997; Van Schie & Wiegman, 1997) of waaruit
bleek dat veel spelers juist meer contact met vrienden hebben (Colwell, Grady &
Rhaiti, 1995). Tot slot is het mogelijk dat het veelvuldig spelen van games resul-
teert in fysieke gezondheidsproblemen zoals peesontstekingen aan duimen en
ellebogen, last van duizeligheid en hoofdpijn of aanvallen van epilepsie (Funk,
1993; Funk & Buchman, 1996; Griffiths, 1997).

Veelvuldig computerspelletjes spelen gaat in het algemeen niet samen met
minder televisie kijken, muziek luisteren of strips lezen. Integendeel, veel spelen-
de kinderen maken in de regel juist meer gebruik van andere vermakelijke media-
producties (Gentile & Walsh, 2002; Kline, 2000; Roe & Muijs, 1998; Selnow,
1984). Daarnaast spelen kinderen uit lagere opleidingsmilieus in de regel langer
dan kinderen uit hoger opgeleide gezinnen (Roe & Muijs, 1998; Woodward &
Gridina, 2000; Gentile & Walsh, 2002), spelen jongens vaker en langer dan meis-
jes (Dominick, 1984; Funk & Buchman, 1996; Barnett et al., 1997; Griffiths, 1997;
Van Schie & Wiegman, 1997; Roe & Muijs, 1998; Woodward & Gridina, 2000) en
spelen oudere kinderen meer en langer dan jongere kinderen (Gentile & Walsh,
2002; Roe & Muijs, 1998; Woodward & Gridina, 2000).
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In het onderzoek naar het spelgedrag van kinderen is tot op heden, voor zover
bekend, nog nauwelijks gekeken naar wat ouders vinden van de tijd die kinderen
aan het gamen besteden. Bovendien is ook niet onderzocht welke overwegingen
ouders dan hebben bij het bevorderen of het matigen van het spelgedrag. Colwell
et al. (1995) stelden wel bij kinderen van elf tot zeventien vast dat bijna een op
de drie van hen zegt bezorgde ouders te hebben, maar onbekend is hoe die ouders
zelf over het ‘gamen’ dachten. Het huidige onderzoek richt zich daarom specifiek
op de opvattingen van ouders van veel en van minder veel spelende kinderen. De
studie heeft daarbij de volgende onderzoeksvragen:

R1: Maken ouders zich zorgen over het spelgedrag van hun kinderen?
In een aantal studies onder kinderen is door de onderzoekers a priori vastge-

steld dat kinderen die meer dan twee uur per dag spelletjes spelen gerekend kun-
nen worden tot de veel spelers en daarmee tot een risicogroep (o.a. Roe & Muijs,
1998). Het is echter de vraag of pas vanaf twee uur spelen per dag gesproken moet
worden van overmatig spelgedrag. Voor kleuters kan meer dan een half uur per
dag spelen al een hele belasting zijn, terwijl twee en een half uur gamen voor jon-
geren wellicht minder problematisch is. De huidige studie wil daarom duidelijk
maken hoe ouders aankijken tegen de dagelijkse speeltijd van hun kinderen en
wanneer en in welke mate zij daar problemen mee hebben.

R2: Op welke kenmerken onderscheiden ouders met zorgen over het spelge-
drag van hun kinderen zich van onbezorgde ouders?

Uit de literatuur blijkt dat het doorsnee veel spelende kind meestal een jongen
in de puberleeftijd is die het op school minder goed doet. Daarnaast gaat het in
het algemeen eerder om kinderen uit lager opgeleide gezinnen, kinderen die min-
der positief over hun eigen kwaliteiten denken en kinderen die minder contacten
hebben met leeftijdgenoten. Tot nu toe is echter nog onbekend gebleven of
gezins- en ouderkenmerken samenhangen met de tijd die kinderen besteden aan
het spelen van games. Bovendien is niet bekend of de bezorgdheid van ouders
over het spelgedrag verklaard kan worden door dergelijke gezins- en ouderken-
merken en door de ideeën van ouders over mogelijke invloeden van games op
hun kinderen en door de ervaringen die ouders zelf met gamen hebben. Denken
ouders van grote gezinnen of ouders die zelf veel gamen bijvoorbeeld anders over
het spelgedrag van de kinderen dan ouders met weinig kinderen of weinig spel-
ervaring? Het onderzoek stelt daarom vast welke situationele kenmerken van kin-
deren en ouders en welke opvattingen over effecten van games de ouderlijke
bezorgdheid over te veel gamen verklaren.

R3: Waarover maken de bezorgde ouders zich specifiek zorgen?
Als ouders menen dat hun kinderen te veel tijd besteden aan het spelen van

games zullen zij ook vinden dat hun kinderen die tijd beter zouden kunnen beste-
den aan andere activiteiten. Het onderzoek stelt daarom vast welke bezigheden
bezorgde ouders voor hun kinderen boven het gamen prefereren. In het huidige
onderzoek wordt bovendien nagegaan of ouders van jonge en van oudere kinde-
ren zich over verschillende bezigheden zorgen maken.

Methode
Steekproef

Medio 2002 heeft onderzoeksbureau Intomart via internet een vragenlijst voor-
gelegd aan een aselecte steekproef van ouders met een of meer thuiswonende kin-
deren tot en met achttien jaar. De respondenten kregen een e-mail met het ver-
zoek mee te werken aan een onderzoek naar ‘games in het algemeen’. De vra-
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genlijst was bereikbaar via een specifiek internetadres en een password. De steek-
proef is getrokken uit een grote representatieve database (N = circa 23.000) van
personen die aangegeven hebben mee te willen werken aan onderzoek. In totaal
zijn 1.115 ouders benaderd, waarvan 31% om diverse redenen niet aan het hier
gerapporteerde onderzoek kon deelnemen (bijvoorbeeld omdat de ouder geen
belangstelling of tijd had). De resterende 765 ouders, waaronder iets meer vaders
(52%) dan moeders, vormden de uiteindelijke steekproef.

De leeftijd van de ouders in de steekproef varieerde van 18 tot 65 jaar, met een
gemiddelde van bijna 40 jaar. Zij gaven iets vaker informatie over het computer-
spelgedrag van een zoon (57%) dan van een dochter. De gemiddelde leeftijd van
de kinderen waarover werd gerapporteerd was bijna 11 jaar.

Er is gekozen voor een afname van de vragenlijst via internet, omdat dit een
efficiënte en betrouwbare manier is om grote groepen respondenten naar hun
opvattingen over zaken als media en opvoeding te ondervragen. Vooral als het
gaat om persoonlijke opvattingen en emoties is de kans op sociaal wenselijke ant-
woorden minder groot bij telefoon- en internetonderzoek dan bij face-to-face
interviews. Bovendien is de aanwezigheid van een pc met internetaansluiting in
Nederlandse huishoudens met kinderen tamelijk hoog; circa 90% van deze
gezinnen heeft internet (De Haan & Huysmans, 2002). Om na te gaan of gezin-
nen met een pc met internetaansluiting wezenlijk afwijken van gezinnen zonder
internet, waar het gaat om het gebruik van en ideeën over computerspelletjes en
om demografische kenmerken, is voorafgaand aan het hoofdonderzoek bij een
aparte steekproef van ouders met en zonder internet een telefonisch vooronder-
zoek (N = 51) gehouden. Hoewel de kinderen in de 26 gezinnen zonder internet
wat vaker games speelden en dat wat vaker op de Gameboy en spelcomputer
deden dan de kinderen in de 25 gezinnen met internet, waren de verschillen op
de hoofdvragen van dit onderzoek acceptabel klein. Er waren geen systematische
verschillen tussen beide groepen ouders waar het ging om de opvattingen over
mogelijke effecten van spelletjes en over de tijd besteed aan het gamen. Verder
bleken de ‘connected’ gezinnen en gezinnen zonder internet ook nauwelijks te
verschillen qua opleiding en inkomen.

Vragenlijst

De ouders van de hoofdstudie is verzocht om bij de beantwoording van de via
internet voorgelegde vragenlijst te denken aan het kind dat vanaf dat moment
het eerste jarig zou zijn. Daarbij is erop gewezen dat het ging om het spelen van
computerspellen in het algemeen. Zo konden de ouders zelf bepalen of zij dach-
ten aan spelletjes voor de pc (zoals cd-rom-spellen en internet-games), de spel-
computer (zoals Sega, Atari, Nintendo, Playstation) of spellen voor de Gameboy.
De vragenlijst had bovendien betrekking op verschillende aspecten van het com-
puterspelgedrag van kinderen en van opvattingen van ouders over computer-
spelletjes. De ouders wisten dus niet dat een deel van het onderzoek specifiek over
veel of overmatig spelgedrag ging. Voor het huidige onderzoek zijn de volgende
variabelen geoperationaliseerd:

Spelgedrag van het kind. Aan de ouders is gevraagd een inschatting te maken
van de gemiddelde tijd die hun kind per dag aan het spelen van computerspelle-
tjes besteedt. Daarnaast is gevraagd hoe graag hun kind games speelt: ‘niet zo
graag’ (gecodeerd als 1), ‘graag’ (2) of ‘heel graag’ (3). Tenslotte is voor drie soor-
ten hardware (spelcomputer, Gameboy en pc) vastgesteld of het kind daar ‘vaak’
(code = 1) op speelt of ‘niet zo vaak’ (0).

Pedagogiek 23e jaargang  • 4 • 2003 • 303-317306

Peter Nikken



Bezorgdheid over het spelgedrag. Alle ouder zijn in de eerste plaats gevraagd of zij
vinden dat hun kind door het spelen van computerspelletjes te weinig tijd
besteedt aan andere bezigheden. Indien de ouder bevestigend antwoordde (geco-
deerd als 1) is vervolgens via een open vraag vastgesteld aan welke (maximaal
twee) bezigheden hun kind dan te weinig tijd besteedt. Nadat de ouders hun
spontane redenen tot bezorgdheid hadden ingevuld en bevestigd, zorgde het
computersysteem ervoor dat zij later niet meer terug konden gaan naar deze
vraag. Daarmee is voorkomen dat ouders door volgende vragen over mogelijke
effecten van spelletjes op ideeën voor hun bezorgdheid gebracht konden worden.
De door ouders spontaan genoemde activiteiten die door het gamen te weinig
aan bod kwamen, konden achteraf gemakkelijk worden gecategoriseerd tot zes
duidelijk verschillende bezigheden, te weten (a) schoolgaan en huiswerk maken,
(b) buiten en met andere kinderen spelen, (c) lezen, (d) georganiseerd sport beoe-
fenen, (e) huishoudelijke taken verrichten, en (f) muzikaal, fantasievol of creatief
bezig zijn met traditioneel spelmateriaal.

Bezorgdheid over effecten van games. De ouderlijke bezorgdheid over computer-
spelletjes voor kinderen is in de tweede plaats bij alle ouders vastgesteld door hen
30 uitspraken voor te leggen over mogelijke positieve en negatieve effecten van
games op kinderen. Bij elke uitspraak hebben de ouders aangegeven of zij het
daarmee ‘oneens’ (codering 1), ‘enigszins eens’ (2) of ‘eens’ (3) zijn. De uitspra-
ken over de mogelijke effecten van games zijn bij elke ouder via een computer-
rotatietechniek in willekeurige volgorde aangeboden. Met behulp van principale
componentenanalyses met varimax rotatie zijn, na verwijdering van drie items
die in eerste analyses op meerdere factoren tegelijk laadden, vijf typen effecten
van games (zie appendix voor de individuele items) onderscheiden: 
(a) negatieve effecten op gedrag en houding; tien items; Cronbach’s alpha: 0,90;
(b) negatieve effecten op de fysieke gezondheid; twee items; Pearson’s r = 0,47;

p < 0,001;
(c) negatieve effecten op de sociale omgang; drie items; Cronbach’s alpha is

0,74;
(d) positieve effecten op cognities en vaardigheden; acht items; Cronbach’s

alpha: 0,81;
(e) positieve effecten op emotioneel welbevinden; vier items; Cronbach’s alpha:

0,58;

Op basis van de factoroplossing, die in totaal 54,4% van de variantie verklaarde,
zijn voor de eerste vier typen effecten schalen gevormd door voor elke respon-
dent de items die primair op een van de factoren hoger dan 0,40 laadden te som-
meren en de uitkomst vervolgens te delen door het aantal items van die schaal.
Omdat Cronbach’s alpha voor de laatste schaal (positieve effecten op het emo-
tioneel welbevinden) relatief laag was is dit type effect verder niet in de studie
betrokken.

Enthousiasme van ouders over games. Om na te gaan hoe enthousiast ouders zelf
over games zijn is hen gevraagd hoe vaak zij: (a) zelf wel eens een computerspel
spelen, (b) hun kind aanmoedigen tot het spelen van bepaalde spellen, (c) met
hun kind over de games praten, en (d) met hun kind samen spelen. Op alle vra-
gen konden de ouders antwoorden met: ‘zelden of nooit’ (code = 1), ‘af en toe’
(2) of ‘vaak’ (3). De vier items hangen tamelijk sterk met elkaar samen;
Cronbach’s alpha bedraagt 0,70. 

Achtergrondkenmerken. Naast de leeftijd en het geslacht van de ouders en van
de kinderen is gevraagd naar het hoogste opleidingsniveau van de ouder; 26%
van de respondenten was ‘laag’ geschoold (code = 1), 26% ‘middelbaar’ (2), 39%
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‘hoog’ (3) en 7% ‘academisch’ (4). Tot slot is gevraagd naar de gezinsgrootte: 12%
van de respondenten was ouder van één kind; 57% ouder van twee kinderen;
23% van drie kinderen en 13% ouder van meer dan drie kinderen. 

Resultaten
Zorgelijke versus gewenste effecten van games

Ouders hebben in het algemeen een tamelijk genuanceerd beeld van de effecten
van games op kinderen; van de vier typen effecten achten ouders zowel de posi-
tieve invloed op kennis en cognities, als de negatieve invloed op de fysieke
gezondheid het meest voorstelbaar (zie Tabel 1). Significant wat minder beden-
kelijk volgens ouders is de negatieve invloed op de sociale omgang van kinderen,
hoewel ouders het met dat effect toch ook eerder ‘eens’ dan ‘oneens’ zijn. Ouders
zijn het wel eerder ‘oneens’ dan ‘eens’ met het negatieve effect op het gedrag en
de houding van kinderen. Dat type effect wordt door de ouders significant het
minst onderschreven. 

De mate waarin ouders het met de effecten van games op kinderen in het alge-
meen eens zijn hangt deels samen met het opleidingsniveau van de ouders en
met de leeftijd van de kinderen. Zo zijn laag opgeleide ouders en ouders van kin-
deren ouder dan twaalf jaar minder sterk overtuigd van de educatieve mogelijk-
heden van games dan hoger opgeleide ouders en ouders van jongere kinderen.
Verder zijn ouders van kinderen ouder dan vijftien jaar significant het meest
overtuigd van de effecten op de gezondheid en op het gedrag en de houding van
kinderen, terwijl hoog en academisch opgeleide ouders ten opzichte van laag en
middelbaar opgeleide ouders meer geloven dat games de sociale omgang van kin-
deren belemmeren. 
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Opleidingsniveau ouders laag middelb. hoog acad. Totaal F (3, 761)

Positief op kennis en cognities 2,23y 2,36z 2,40z 2,39z 2,34v 5,06**
Negatief op fysieke gezondheid 2,29 2,21 2,36 2,18 2,29v 2,90
Negatief op de sociale omgang 2,06y 2,10y 2,36z 2,22z 2,20w 12,96***
Negatief op gedrag en houding 1,95 1,89 1,96 1,83 1,93x 1,38

Leeftijd kind in jaren 4-7 8-11 12-15 16-18

Positief op kennis en cognities 2,45y 2,39y 2,27z 2,24z 2,34v 7,39***
Negatief op fysieke gezondheid 2,21y 2,32y 2,22y 2,44z 2,29v 4,97**
Negatief op de sociale omgang 2,22 2,19 2,14 2,25 2,20w 1,02
Negatief op gedrag en houding 1,88y 1,97y,z 1,85y 2,05z 1,93x 4,46*

Tabel 1. Mate waarin ouders het met mogelijk positieve en negatieve effecten van games eens zijn, naar 
opleidingsniveau en naar leeftijd van de kinderena

Noot: aScores varieren van 1 (= oneens) tot 3 (= eens); y,zScores met verschillende superscripts per rij
verschillen significant van elkaar; ** p < 0,010; *** p < 0,001; v,w,xScores met verschillende super-
scripts per kolom verschillen significant van elkaar met p < 0,001. 



Bezorgde versus onbezorgde ouders

Zoals Tabel 2 laat zien maakt een niet onaanzienlijk deel van de ouders met kin-
deren van vier tot achttien jaar (n = 132) zich zorgen over het spelgedrag van hun
kinderen. Dat wil zeggen, ruim één op de zes ouders (17%) is van mening dat hun
kind door het gamen te weinig tijd besteedt aan andere bezigheden. 

Tabel 2 laat eveneens zien op welke punten de bezorgde ouders zich onder-
scheiden van ouders die geen zorgen hebben over het spelgedrag van hun kinde-
ren. In de eerste plaats hebben bezorgde ouders recht van spreken, want zij schat-
ten de gemiddelde dagelijkse speelduur van hun kind aanzienlijk hoger in (bijna
drie uur per dag) dan onbezorgde ouders (anderhalf uur per dag). Verder hebben
bezorgde ouders vaker echte liefhebbers van spelletjes in huis en spelen hun kin-
deren significant vaker op de spelconsole. In de derde plaats gelden de ouderlijke
zorgen vaker voor jongens en oudere kinderen dan voor meisjes en jongere kin-
deren en worden de zorgen vaker geuit door vaders, oudere ouders en hoog of
academisch opgeleide ouders. Bezorgde ouders, tot slot, zijn zelf in het algemeen
ook minder enthousiast over het spelen van computerspelletjes en delen die erva-
ring minder vaak met hun kinderen dan ouders die geen zorgen hebben over de
dagelijkse speeltijd van hun kinderen.

Bezorgdheid over het spelgedrag in relatie tot speelduur 

Om na te gaan wanneer de ouderlijke bezorgdheid over het vermeend overmatige
spelgedrag een substantieel karakter krijgt, is bij een per half uur toenemende
speelduur berekend welk deel van de ouders vindt dat de kinderen hun tijd ver-
doen met spelletjes. De mate waarin ouders bezorgd zijn over de speelduur ver-
schilt significant voor ouders van kinderen met verschillend ingeschatte dagelijk-
se speeltijden, F (6, 758) = 13,63; p < 0,001. Zoals Figuur 1 laat zien is maar een
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Ouderlijke  opvatting Totaal Toetsing
bezorgd onbezorgd
(n = 132) (n = 633)

Speelduur kind (min./dag) 175,00 88,00 103,00 t = 7,53***
Speelplezier kind (1-3)a 2,76 2,42 2,47 Chi2(2) = 44,36***
Speelt veel op spelcomputer (0-1) 0,53 0,42 ,44 t = 2,13*
Speelt veel op Gameboy (0-1) 0,41 0,37 ,38 t = 0,88
Speelt veel op pc (0-1) 0,95 0,95 ,95 t = 0,28
Geslacht kind (1 = j, 2 = m) 1,21 1,48 1,44 t = -5,78***
Leeftijd kind (4-18) 12,59 10,51 10,86 t = 5,18***
# Kinderen thuis (1-4) 2,34 2,24 2,26 Chi2(3) = 2,78
Geslacht ouder (1 = m, 2 = v) 1,39 1,50 1,48 t = -2,24*
Leeftijd ouder (18-65) 41,05 39,39 39,68 t = 2,29*
Opleidingsniveau ouder (1-4) 2,43 2,23 2,27 Chi2(3) = 5,70*
Spelplezier ouder (1-3) 1,79 1,99 1,95 t = -4,39***

Tabel 2. Situationele verschillen tussen ouders met zorgen over de speeltijd van hun kinderen en ouders 
zonder zorgen

Noot: aVoor alle gecodeerde situationele kenmerken is tussen haakjes de minimum en de maximum-
score weergegeven; * p < 0,050; *** p < 0,001. 



heel klein deel van de ouders die de gemiddelde speelduur van hun kind inschat-
ten op minder dan een half uur per dag bezorgd. Dat geldt eigenlijk ook nog voor
ouders die de dagelijkse speelduur van hun kind tussen een half uur en maximaal
twee uur inschatten. De bezorgdheid is daarentegen veel prominenter aanwezig
onder ouders die ervaren dat hun kinderen langer dan twee uur per dag gamen.
Het percentage ouders binnen deze groepen overstijgt dan ook het gemiddelde
van 17% voor alle ouders van de steekproef. Volgens een Scheffé-test zijn ouders
in gezinnen waar kinderen meer dan twee en een half uur per dag computergames
spelen (daarbij gaat het om 30 tot 45% van die ouders) significant meer bezorgd
over de activiteiten die door het langdurig gamen te weinig aan bod komen dan
de ouders die de dagelijkse speeltijd op maximaal twee uur inschatten.

Figuur 1. Percentage ouders dat bezorgd is over het speelgedrag van hun kind per ingeschatte dagelijkse speeltijd

Voorspelling van de bezorgdheid 

Via een meervoudige regressie-analyse is vastgesteld in hoeverre de bezorgdheid
van de ouders over ‘te veel’ of ‘te lang’ per dag computerspelletjes spelen samen-
hangt met zowel de situationele kenmerken in het gezin, alsook met opvattingen
van de ouders over mogelijk positieve en negatieve effecten van games op kinde-
ren. Tabel 3 toont de directe verbanden met de bezorgdheid (Pearson’s correlatie
r), en de verbanden waarbij voor een onderlinge samenhang tussen de kenmer-
ken en de opvattingen gecontroleerd wordt (beta). Uit de regressie-analyse blijkt
dat de bezorgdheid van ouders over het spelgedrag qua omstandigheden boven-
al verklaard wordt door de tijd die kinderen met het spelen doorbrengen en het
enthousiasme dat kinderen in het spel leggen. Verder spelen in iets mindere mate
het geslacht van het kind en van de ouder, de leeftijd van het kind en het oplei-
dingsniveau van de ouder een rol: ouders zijn eerder bezorgd over het spelgedrag
van jongens en van oudere kinderen, terwijl vaders en hoger opgeleide ouders
ook eerder bezorgd zijn. De mate waarin kinderen regelmatig op een spelcompu-
ter spelen verklaart de bezorgdheid van de ouders uiteindelijk niet, terwijl het
spelplezier dat ouders zelf aan gamen beleven net niet significant samenhangt
met hun (on)bezorgdheid.
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De opvattingen van de ouders over de vier mogelijke effecten van computerspel-
letjes op kinderen hangen elk op zich ook significant samen met de bezorgdheid
over het spelgedrag; ouders die vinden dat hun kind te lang speelt geloven meer
dat spelletjes alle negatieve effecten kunnen sorteren en zijn minder overtuigd
van de positieve invloeden. Wanneer echter gecontroleerd wordt voor de onder-
linge samenhang tussen alle voorspellende variabelen blijkt dat ouders met zor-
gen over de dagelijkse speeltijd alleen wat minder overtuigd zijn van de idee dat
kinderen van computerspelletjes kunnen leren en dat gamen een negatief effect
kan hebben op het gedrag en de houding van kinderen. De bezorgdheid over te
lang spelen wordt echter vooral verklaard door de zorg dat overmatig spelgedrag
ertoe leidt dat kinderen te weinig met andere kinderen omgaan.

Bezigheden die door het gamen te weinig aan bod komen

De bevinding dat het veelvuldig spelen van computerspelletjes vooral ten koste
kan gaan van de sociale contacten met leeftijdgenoten blijkt ook uit de analyse
van de spontaan door bezorgde ouders genoemde activiteiten (k = 227) waaraan
hun kinderen te weinig tijd besteden door het gamen. Van alle ouders heeft 9%
aangegeven dat hun kind er beter aan doet huiswerk te maken en vond 8% dat
ze beter met andere kinderen kunnen spelen in plaats van met computerspelle-
tjes te spelen (zie Tabel 4). Lezen, sporten, huishoudelijke taken en creatieve acti-
viteiten zijn beduidend minder vaak genoemd. Overigens hebben ouders van kin-
deren tot zeven jaar maar weinig activiteiten genoemd die door het gamen wor-
den verdrongen (k = 15), terwijl ouders van kinderen van acht tot elf jaar en van
twaalf tot vijftien jaar het vaakst aangegeven hebben dat het overmatig gamen
bepaalde bezigheden in de weg zit (k = respectievelijk 75 en 90). 
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Bezorgdheid over het spelgedrag
Part. correlatie Beta

Situationele kenmerken:
– Speelduur kind 0,26*** 0,25***
– Speelplezier kind 0,23*** 0,20***
– Veel spelen op de spelcomputer 0,08* 0,04
– Geslacht van het kind (1 = m, 2 = j) 0,21*** 0,08*
– Leeftijd van het kind 0,18*** 0,08*
– Geslacht van de ouder (1 = v, 2 = m) 0,08* 0,08*
– Leeftijd van de ouder 0,08* 0,01
– Opleidingsniveau ouder 0,08* 0,08*
– Speelplezier ouder -0,16*** -0,07~

Opvattingen over effecten van games:
– Positief op kennis en cognities -0,22*** -0,10**
– Negatief op fysieke gezondheid 0,11*** -0,00
– Negatief op de sociale omgang 0,26*** 0,23***
– Negatief op gedrag en houding 0,16*** 0,08*

R2 0,27
F (13, 751) 20,93***

Tabel 3. Voorspelling van de bezorgdheid van ouders over het spelgedrag van hun kind door situationele 
kenmerken en ouderlijke opvattingen over mogelijke effecten van computerspelletjes

Noot: ~ p < 0,100; * p < 0,050; ** p < 0,010; *** p < 0,001. 



De mate waarin het gamen de sociale omgang met anderen en de schoolse taken
volgens ouders belemmert, hangt blijkens Tabel 4 samen met de leeftijd van de
kinderen. Ouders van kinderen onder de twaalf jaar maken zich niet of nauwe-
lijks zorgen over het huiswerk dat door te veel gamen niet aan bod komt. Deze
ouders hebben ook nauwelijks zorgen over het meewerken aan huishoudelijke
taken, terwijl ouders van oudere kinderen die zorgen wel vaak hebben genoemd.
Te weinig met andere kinderen (buiten) spelen is daarentegen significant het
meest als zorg genoemd door ouders van kinderen van acht tot elf jaar en van
twaalf tot vijftien jaar.

Discussie
Om meer zicht te krijgen op de ideeën van ouders over de invloed van compu-
tergames op hun kinderen is bij een ruime aselecte steekproef van vaders en moe-
ders vastgesteld in welke mate zij bezorgd zijn over het spelgedrag van hun kin-
deren (R1), met welke achtergrondkenmerken en opvattingen over effecten van
games die bezorgdheid samenhangt (R2), en welke bezigheden door het gamen te
weinig aan bod komen (R3). Hoewel uit de studie naar voren komt dat de meer-
derheid van de ouders geen problemen heeft met het spelgedrag van hun kinde-
ren en dat ouders in het algemeen zowel positieve als negatieve invloeden van
games onderkennen, wijst het onderzoek er ook op dat een aanzienlijk deel van
de ouders zich er wel zorgen over maakt dat het spelgedrag van hun kinderen
andere bezigheden verdringt. Bij elkaar gaat het om 17% van alle ouders van kin-
deren van vier tot en met achttien jaar, geen onsignificant aantal. De zorgen van
ouders lijken bovendien terecht, want kinderen van bezorgde ouders zijn echte
liefhebbers van games en spelen volgens hun ouders bijna twee keer zo lang
(gem. 175 minuten per dag) als kinderen van onbezorgde ouders (88 minuten).
Blijkens het onderzoek maken ouders zich vooral zorgen, wanneer de dagelijkse
speeltijd de twee uur overschrijdt. De in eerder onderzoek (Roe & Muijs, 1998;
Subrahmanyam et al. 2001) a priori gestelde grens van meer dan twee uur per dag
spelen een risico te noemen lijkt dus gerechtvaardigd.

In het huidige onderzoek is de dagelijkse speeltijd van kinderen, gemiddeld
ruim anderhalf uur per dag, via de ouders vastgesteld. Die inschatting ligt ver
boven het half uur dat jongeren, volgens zelf bijgehouden dagboekmetingen voor
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), aan ‘computeren’ besteden (Huysmans
& De Haan, 2003). De inschatting wijkt tevens af van de tijd (45 tot 80 minuten)
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Leeftijd van de kinderen Totaal F (3, 761)
4-7 jaar 8-11 jaar 12-15 jaar 16-18 jaar

(n=177) (n=248) (n=196) (n=144)
School / huiswerk 1a 2a 19b 16b 9 21,70***
Buiten / met anderen spelen 4a 12b 9b 3a 8 5,34***
Lezen 1 5 4 3 3 1,66
Sporten 0 4 3 5 3 2,78
Huishoudelijke taken 0a 0a 6b 5b 3 6,93***
Creatief bezig zijn 1 4 3 1 3 2,30

Tabel 4. Percentage ouders dat een activiteit heeft genoemd die in het geding komt door overmatig gamen naar
leeftijd van de kinderen 

Noot: a,bPercentages met afwijkende superscripts per rij verschillen significant van elkaar; *** 
p < 0,001. 



die Amerikaanse kinderen volgens hun ouders per dag aan gamen besteden
(Gentile & Walsh, 2002). Omdat de ouders in het huidige onderzoek niet wisten dat
een deel van de vragenlijst betrekking had op ‘overmatig’ spelgedrag, lijkt het niet
waarschijnlijk dat alleen ouders van zeer enthousiaste spelers de vragenlijst hebben
ingevuld. Wel is het mogelijk dat de ouders in de huidige studie de speeltijd van
hun kinderen enigszins hebben overschat, door vooral te denken aan de dagen dat
kinderen spelen en niet aan de dagen dat kinderen niet spelen. Echter, gegeven het
feit dat veel kinderen tegenwoordig dagelijks spelen (Griffiths, 1997; Tellegen, Alink
& Welp, 2002), is het wel degelijk mogelijk dat de gemiddelde dagelijkse speeltijd
van kinderen tegenwoordig toch eerder in de buurt van de 90 minuten ligt dan van
een half uur. Om echt goed zicht te krijgen op de werkelijke tijd die kinderen en
jongeren per dag aan gamen besteden dient in toekomstig tijdbestedingsonderzoek,
zoals bijvoorbeeld van het SCP, specifiek geregistreerd te worden wat de kinderen
doen bij ‘computeren’ en wat zij doen bij ‘(binnen) spelen’. Bovendien dient dan
ook vastgesteld te worden met welke type spellen en welke hardware kinderen hun
tijd doorbrengen. In het huidige onderzoek is alleen naar computerspellen in het
algemeen gevraagd, waardoor de waardering van ouders voor verschillende spelin-
houden niet meegenomen kon worden.

In voorgaand onderzoek naar kinderen die veel computerspelletjes spelen is
vooral aandacht gegeven aan de kenmerken van de ‘game-verslaafde’ kinderen en
de samenhang met enkele effecten die het gevolg kunnen zijn van te lang spelen.
Zoals Roe en Muijs (1998) stellen, is de ‘heavy user’ meestal een wat oudere
puberjongen die een laag beeld van zichzelf heeft, het minder goed op school
doet en minder makkelijk socialiseert met andere kinderen. De huidige studie
bevestigt dat profiel vanuit het perspectief van de ouders. De zorgen dat kinderen
door computerspelletjes te weinig tijd besteden aan andere activiteiten gelden
vooral voor oudere kinderen en jongens en voor de echte liefhebbers van games;
kinderen die lang en graag spelen. Bovendien wordt de ouderlijke verontrusting
ingegeven door zorgen over de sociale omgang met andere kinderen, gevolgd
door zorgen over gedrags- en houdingseffecten. Het huidige onderzoek biedt tot
slot als nieuw gegeven dat overmatig spelgedrag vooral een zorg is voor vaders en
hoger opgeleide ouders. Zij zijn significant meer bezorgd over het spelgedrag van
hun kinderen dan moeders en lager opgeleide ouders.

De zorgen van ouders dat hun kinderen te weinig tijd besteden aan andere
zaken dan computerspelletjes zijn uiteraard het sterkst bij ouders van echte game-
liefhebbers; kinderen die heel graag en heel veelvuldig spelen hebben nu eenmaal
minder tijd voor andere activiteiten. Dat ouders zich daarbij vooral zorgen maken
over oudere kinderen en jongens is eveneens logisch. In de regel zijn deze kinde-
ren het meest geïnteresseerd in games en spenderen zij ook daaraan de meeste
tijd (Gentile & Walsh, 2002; Roe & Muijs, 1998; Woodward & Gridina, 2000).
Nieuw is wel dat ouders van deze oudere kinderen minder overtuigd zijn van de
positieve invloeden van games op kennis en cognities, en meer overtuigd van
negatieve effecten op gedrag en houding. Of die ouderlijke zorgen ingegeven
worden door het type spelletjes dat kinderen van verschillende leeftijden spelen
kan hier niet worden aangegeven; maar lijkt wel voor de hand liggend. Bij jon-
gere kinderen beslissen ouders immers veelvuldig met welke media hun kinderen
mogen omgaan en ouders kiezen dan waarschijnlijk het meest voor verantwoor-
de educatieve producties. Bij oudere kinderen neemt de invloed van de ouders
echter sterk af en bepalen kinderen meer en meer zelf met welke mediaproducties
zij zich vermaken. In het algemeen zijn dat bij jongens dan vaker sensationele
producties met veel actie en of geweld (Valkenburg, 2002).
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Hoewel gamen kinderen soms meer tot elkaar kan brengen (Colwell et al.,
1995) zijn opvoeders van veel spelende kinderen daar toch niet erg van over-
tuigd. Integendeel, vooral bij kinderen van acht tot vijftien jaar zijn bezorgde
ouders het meest van mening dat hun kinderen te weinig met andere kinderen
omgaan doordat ze te veel op de (spel)computer spelen. De visie van ouders stemt
eerder overeen met onderzoek waaruit bleek dat veelspelers in de regel minder
contact (kunnen) maken met leeftijdgenoten (Griffiths, 1997; Kline, 2000;
Selnow, 1984). De belemmerde sociale ontwikkeling als gevolg van het veelvuldig
gamen baart ouders zelfs meer zorgen dan de mogelijke negatieve gedrags- en
houdingseffecten van spelletjes. Omdat de meeste games nu eenmaal ontwikkeld
zijn om slechts door één persoon tegelijk gespeeld te worden (Griffiths & Hunt,
1998) lijkt het raadzaam de ouderlijke zorgen over een belemmerde sociale
omgang serieus te nemen. Voor kinderen vanaf een jaar of acht is de interactie
met leeftijdgenoten zeer belangrijk voor de ontwikkeling van hun persoonlijk-
heid. Door de omgang met vrienden en vriendinnen leren pre-adolescenten (kin-
deren tot circa veertien jaar) het belang van maatschappelijke groepsnormen en
hun plaats binnen sociale verbanden kennen. Wanneer kinderen – en met name
jongens die meer dan meisjes in deze leeftijdsfase geïnteresseerd zijn in fantasie-
media (Valkenburg, 2002) – zich te veel afzonderen van hun leeftijdsgenoten kan
dat hun ontwikkeling schaden. In de ondersteuning van beleid dat erop is gericht
ouders te ondersteunen bij de opvoeding dienen het solitaire spelgedrag en de
mogelijke negatieve uitwerking daarvan dus een belangrijke plaats in te nemen. 

De bevinding dat ouders van veelvuldig spelende kinderen zich relatief veel
zorgen maken over het veronachtzamen van huiswerk door het gamen en tege-
lijkertijd weinig overtuigd zijn van de positieve leereffecten van games, is even-
eens in lijn met eerder onderzoek waaruit blijkt dat veel gamen samenhangt met
slechtere schoolprestaties. Volgens de huidige studie geldt dit verband vooral
voor kinderen die het middelbaar onderwijs volgen, want het zijn vooral hun
ouders die als belangrijkste zorg aangeven dat veel spelen ten koste gaat van
school en huiswerk. Los van het feit of het veelvuldig gamen de oorzaak of het
gevolg is van slechtere schoolprestaties (zie Roe & Muijs, 1998), lijkt het dus meer
dan wenselijk ouders van middelbare schoolkinderen te adviseren het spelgedrag
van hun kinderen in de gaten te houden. Als ouders of professionele opvoeders
in de buitenschoolse opvang er simpelweg op letten dat kinderen meer tijd beste-
den aan het huiswerk in plaats van aan het gamen zouden de rapportcijfers van-
zelf moeten stijgen.

Enigszins opmerkelijk is dat vaders wat meer dan moeders bezorgd zijn over
het spelgedrag van hun kinderen en dat zij daardoor te weinig tijd besteden aan
andere activiteiten. Doorgaans zijn moeders meer betrokken bij de opvoeding
van kinderen in het algemeen en bij de media-opvoeding in het bijzonder
(Nikken, 2003, in druk; Valkenburg, Krcmar, Peeters & Marseille, 1999; Van der
Voort, Nikken & Van Lil, 1992). Mogelijk uitten vaders meer bezorgdheid omdat
zij zelf vaker computerspelletjes spelen dan moeders en zij daardoor beter besef-
fen dat het spelen van games tijd en energie kost die beter aan andere zaken
besteed zou kunnen worden. Vervolgonderzoek naar de specifieke opvattingen
van vaders en moeders over computerspellen en naar onderscheidende ideeën
over de rol van spelletjes voor het opgroeien van kinderen moet meer inzicht
geven op dit terrein.

Veel gamen komt in de regel vaker voor in lager opgeleide gezinnen dan in
hoger opgeleide huishoudens (Gentile & Walsh, 2002; Roe & Muijs, 1998;
Woodward & Gridina, 2000). Dat geldt volgens een post hoc test ook voor de
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speeltijd van de kinderen in de huidige studie; lager opgeleide ouders schatten de
gemiddelde dagelijkse speeltijd van hun kinderen significant langer dan hoger
opgeleide ouders; F (3, 761) = 7,24; p < 0,001. Die langere speeltijd blijkt echter
voor de lager opgeleide ouders geen probleem; want het zijn juist de hoger opge-
leide ouders die meer bezorgd zijn dat hun kinderen door het spelen te weinig tijd
hebben voor andere activiteiten. Mogelijk hebben hoger opgeleide ouders hoge-
re verwachtingen van hun kinderen en vinden zij het meer dan lager opgeleide
ouders van belang dat hun kinderen allerlei activiteiten ontplooien en niet alleen
achter de computer zitten om spelletjes te spelen. Zo zijn hoger opgeleide ouders
niet alleen meer overtuigd van de mogelijk positieve effecten van spelletjes op
kennis en cognities, maar zijn ze ook veel sterker overtuigd van de negatieve
effecten op de sociale omgang van hun kinderen. Omdat kinderen in lager opge-
leide gezinnen vaker op een spelcomputer spelen die op een televisietoestel op
hun eigen slaapkamer is aangesloten, terwijl kinderen in hoger opgeleide gezin-
nen vaker op de pc, die meestal in de huiskamer staat, spelen, is het voor hoger
opgeleide ouders wellicht ook makkelijker het spelgedrag van hun kinderen te
sturen. Activiteiten met als doel ouders te ondersteunen bij de opvoeding dienen
daarom dus vooral lager opgeleide ouders te wijzen op de mogelijk negatieve
effecten die langdurig gamen op de sociale ontwikkeling van hun kinderen kan
hebben. 

Noot
* De auteur dankt dr J. Jansz (ASCoR), drs M. de Waal (NICAM) en drs G. van den Berg (NIZW)

voor hun commentaar bij de opzet van dit onderzoek. De studie is gefinancierd door het
NIZW Programmeringscollege Onderzoek Jeugd (PCOJ).
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Items Ladingb

Door computerspellen kunnen kinderen ....
Schaal 1:   Negatieve gedrag- en houdingseffecten

.. grof taalgebruik gaan imiteren 0,75

.. schuttingtaal of vloekwoorden gaan gebruiken 0,75

.. gaan denken dat het gewoon is om problemen met geweld op te lossen 0,74

.. een verkeerd idee krijgen van wat mag en niet mag 0,74

.. een vertekend beeld krijgen van hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen 0,74

.. gaan denken dat het gewoon is om al op jonge leeftijd aan seks te doen 0,74

.. een vertekend beeld krijgen van erotiek 0,74

.. gewelddadig worden 0,68

.. alcohol of verdovende middelen gaan uitproberen 0,68

.. druk of hyperactief worden 0,49

Schaal 2:   Positieve effecten op cognities en vaardigheden
.. hun algemene ontwikkeling vergroten 0,75
.. hun denkvermogen trainen 0,69
.. leren over de natuur 0,66
.. hun woordenschat vergroten 0,64
.. hun oog-hand coördinatie oefenen 0,62
.. hun concentratie verbeteren 0,60
.. andere talen leren 0,60
.. hun nieuwsgierigheid bevredigen 0,58

Schaal 3:   Negatieve effecten op sociale omgang
.. te weinig met andere kinderen omgaan 0,67
.. geïsoleerd raken van andere kinderen 0,63
.. niet beter leren omgaan met anderen 0,63

Schaal 4:   Positieve effecten op emotioneel welbevinden
.. zich uitleven 0,65
.. hun emoties leren beheersen 0,62
.. tot rust komen 0,53
.. hun fantasie vergroten 0,53

Schaal 5:   Negatieve effecten op de fysieke gezondheid
.. last krijgen van duizeligheid of hoofdpijn 0,69
.. pijn krijgen in hun duim, pols of elleboog 0,67

Noot: aEr is gebruik gemaakt van een principale componentenanalyse met varimax rotatie (N =
765). bFactorlading van elk item op de schaal waaraan het item werd toegewezen. Items die
meer dan 0,40 op meerdere factoren laadden zijn verwijderd.

Appendix.  Schalen voor vijf typen effecten die games volgens ouders kunnen hebbena.


