Cijfers over

Internetgebruik

De jeugd gebruikt Internet om bijvoorbeeld informatie op te zoeken, muziek en films te downloaden, contacten te onderhouden
en te gamen. Het internet biedt allerlei applicaties, zoals You Tube, sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook, Hyves), Twitter,
online games en diverse chatdiensten (zoals WhatsApp). Voor internetten wordt naast de thuiscomputer ook vaak mobiele
apparatuur gebruikt zoals smartphones, tablets en e-readers.
Kerncijfers
Landelijk
Het percentage jongeren dat thuis toegang heeft tot internet is de afgelopen jaren gestegen tot bijna 100 procent. Van de 1218 jarigen heeft in 2017 98,6 procent toegang tot het internet via een smartphone, 91,8 procent via een laptop en 61,2 procent
een spelcomputer. Onder de 18-21 jarigen heeft 95,7 procent toegang tot het internet via een smartphone, 95,5 procent via
laptop en 62,4 procent via een spelcomputer.
95 procent van de 12-18 jarigen en 96,4 procent van de 18-21 jarigen gebruikt bijna dagelijks het internet. Internet wordt door
een groot deel van de jongeren gebruikt voor toegang tot sociale media (96,9 procent van de 12-18 jarigen en 98,4 procent
van de 18-21 jarigen) (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).
Uit het Peilstationonderzoek onder scholieren blijkt dat van de scholieren van 12 tot en met 16 jaar 96 procent wel eens actief
is op sociale media, 83 procent is dat bijna dagelijks. Meisjes (89 procent) zijn vaker dagelijks actief op sociale media dan
jongens (76 procent). In het basisonderwijs is driekwart van de scholieren actief op sociale media en 43 procent bijna
dagelijks. Ruim de helft (54 procent) van de leerlingen in het basisonderwijs geeft aan minder dan een uur te besteden aan
sociale media op een dag dat ze het gebruiken (Van Dorsselaer e.a, 2016).
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