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Een kwaliteitslabel wordt door Wetenschapsbeleid toegekend aan onderzoeksprojecten die 
bij de evaluatie ex post door een panel van buitenlandse experts een score van minstens 
"voldoende” kregen. Dat is het geval voor dat project dat opgezet werd in het kader van het 
programma “Samenleving en Toekomst” dat uitgevoerd en gefinancierd werd door het 
Federaal Wetenschapsbeleid. 

Het programma « Samenleving en Toekomst » werd op 25 februari 2005 door de Ministerraad 
goedgekeurd en heeft tot doel bij te dragen tot het verruimen van de door de politieke 
besluitvorming vereiste kennis met betrekking tot de bevoegdheden van de federale regering 
(www.belspo.be/ta). 
 

 
 
Hoe kunnen we de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologieën voor 
tieners maximaliseren en de risico’s ervan minimaliseren? Dat is de dubbele vraag van het 
onderzoek dat in dit boek gepresenteerd wordt.  

Het onderzoek zelf is als een drieluik opgevat waarbij de ICT-praktijken van tieners, de 
hieraan gebonden risico’s en de juridische vraagstukken die ermee verband houden, onder de 
loep worden genomen. Op basis van een enquêteonderzoek bij 1318 Belgische tieners (12 - 
18 jaar) en via een kwalitatief panelonderzoek brengt dit boek in kaart hoe cyberteens 
gebruik maken van internet en gsm en hoe deze praktijken samenhangen met hun leefwereld. 
Ook de cyberrisks worden uitvoerig behandeld. De risicovolle aspecten van ICT-gebruik, de 
onprettige ICT-ervaringen waarmee jongeren te maken krijgen, welke gevaarlijke praktijken 
ze er zelf soms op nahouden en hoe jongeren, ouders en leerkrachten omgaan met de 
donkere zijde van het internet komen aan bod. Op basis van een juridisch onderzoek naar de 



mogelijkheden en beperktheden van het wetgevend kader en via consultatie van alle 
betrokken partijen (onderwijs, NGO’s, gezins- en jongerenverenigingen…) presenteert het 
boek tenslotte maatregelen, aanbevelingen en cybertools voor een kwaliteitsvoller ICT-
gebruik.  

 
Die publicatie, die in het Nederlands en in het Frans opgesteld werd, kan eveneens 
gedownload worden via de website van het onderzoeksprogramma “Samenleving en 
Toekomst” (www.belspo.be/TA ).   
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over het onderzoek: 

Margarida FREIRE, beheerder van het programma « Samenleving en Toekomst » 
Federaal Wetenschapsbeleid 
Tel. : 02 238 34 41 
E-mail : margarida.freire@belspo.be  
 
Caroline PAUWELS, coördinatrice van het project TIRO 
VUB 
Tel. : 02 629 24 96 
E-mail : cpauwels@vub.ac.be 

 

Voor meer informatie over het boek:   

Academia Press Wetenschappelijke Uitgeverij 
Eekhout 2 , 9000 Gent  
T : 09 233 80 88  
E : info@academiapress.be 
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