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SPEL: online en offline spelen 
miv gok- en kansspelen bij kinderen (10-12)



Vervaging grens games - kansspelen

Mobile in app purchasesConsole/PC micro transactions



TOEGENOMEN NOOD AAN 

"KRITISCHE 
SPELGELETTERDHEID”

= LUDOLITERACY

Children's Ludoliteracy Acknowledgment and Parental Proficiency
Projectsteun Nationale Loterij oproep Verantwoord spel







De helft van de bevraagde
psychologen en schoolartsen
stelt vast dat ook lagere
schoolkinderen reeds met 
gameproblemen kampen.
(Janssen & De Cock)

Problematische gokkers
geven aan op jonge leeftijd te
zijn begonnen.
(Hardoon & Derevensky, 2001)

”Problematic gambling among 
adolescents is four to five 
times higher than among
adults”
(Todirita 2013; Griffiths 2009)



LUDOLITERACY
De opbouw en aanscherping 
van een bewuste en kri t ische 

zelfreflexieve houding ten 
aanzien van spel len



Notie van ludoliteracy (1/3)
Contextuele notie van literacy, aandacht voor 3 dimensies:

1. Operationele dimensie
‘play’: technische vaardigheden, interpretatie
‘productie’: bv. Programmeren

2. Culturele dimensie *
Begrip (zie vervolg)

3. Kritische dimensie * 
Kritisch begrip, being “symbol-wise” (zie vervolg)

* Focus ons onderzoek

(Bronnen: Green, 1988; Lankshear et al., 1997; Durrant & Green, 2000; Beavis, 2004; Bourgonjon et al., 2011; Zagal, 
2010; Bourgonjon, 2015)



Culturele dimensie (2/3)
Zagal definieert de culturele dimensie als

“the ability to explain, discuss, describe, frame, situate, interpret, and/or 
position games…” (2010, p.24):

In the context of human culture:
bv. begrijpen hoe video games zich verhouden tot andere media zoals televisie

In the context of other games :*
bv. begrijpen hoe video games zich verhouden tot niet-videogames zoals poker of kaartspellen

In the context of the technological platform & its components *:
bv. begrijpen dat bepaalde technologische platformen bepaalde handelingen of applicaties
kunnen toelaten of verhinderen, en dat bepaalde game design elementen mee de spelervaring
bepalen. 

* Focus ons onderzoek



KRITISCHE dimensie (3/3)
Dit omvat de kennis, vaardigheden en attitude om reflectief en kritisch te zijn over 
de betekenis van games

* Kennis dat video games een sociale constructie zijn. 
Kritische kijk t.a.v.
sterke, persuasieve invloeden in games die zich via spelregels en procedures 
opdringen (Bourgonjon, 2015); 
onderliggende systeemdynamieken en domeinen, die bijvoorbeeld economisch
van aard kunnen zijn (Gee, 2010)

Toegang tot het publieke debat omtrent de betekenis en positie van de game 
cultuur en de vaardigheden om in dit debat te participeren (Bourgonjon, 2015)

Attitude en bereidheid om te aanvaarden dat de betekenis van games vanuit
verschillende perspectieven geëvalueerd kan worden (Bourgonjon, 2015) 



Doelstellingen onderzoek

• Genereren van epidemiologische prevalentiecijfers bij lagere
schoolkinderen uit de derde graad in verband met risicovol online en
offline spelen met inbegrip van kansspelen

• In kaart brengen van motivatieprofielen van jonge spelers en de rol van 
spelkenmerken gelinkt aan risicovol versus niet-risicovol gedrag

• Ontwikkeling proefmodel mediatie- en monitoringtool voor verantwoord
spelgebruik gebaseerd op afspraken tussen ouders en kinderen

• Kennis- en attitudemeting bij kinderen uit de ouders en kinderen derde
graad van de lagere school rond kansspelen, gamen (inclusief de 
spelrisico’s)



Kras lo ten

Lo t to  /  Joke r  /  
Eu romi l l i ons

BESTUDEERDE FENOMENEN



‘O f f l i ne ’ poker

On l ine  poke r



(On l ine )  
weddenschappen

Onl ine  gokken



Gerelateerde nieuwere fenomenen

Mobi le  i n -app  
purchases

Conso le /PC 
mic ro t ransac t ies



WAAROM DOEN KINDEREN MOGELIJK AAN KANSSPELEN?

Uses and gratifications

• Verminderen van negatieve gevoelens

• Financiële winstmogelijkheden

• Positieve emoties (zoals opwinding)

• Sociale interactie

• Uitdaging/sensation seeking

• Gebruiksgemak van online spelen

• Competitie

• Afleiding/entertainment/spelplezier

• Skills ontwikkelen

• Identiteitsontwikkeling

• …



Conceptualisering invloedsferen



Inzicht in topic: multi-methodisch

• 1. Survey bij kinderen 
• Kinderen: N= 654, actieve consent
• 16 scholen, 5 provincies Vlaanderen

• 2. Survey bij ouders
• Ouders: N=344 

• 3. Kwalitatieve diepte-interviews met kinderen en ouders
• 10 kinderen 11-12 jaar
• 10 ouders (moeder of vader)

• 4. Co-designsessie: oplossingen voor problemen



Steekproefinformatie

• Kinderen: 
• 51% meisjes, 49% jongens
• 48% 5de leerjaar, 52% 6de leerjaar
• Leeftijd: M = 10,5 jaar

• Ouders: 
• 78% moeders, 22% vaders
• Leeftijd M = 42 jaar



Luiken vragenlijst kinderen
• Socio-demografische info
• Media, school en zakgeld
• Psycho-sociaal welbevinden

• Self esteem
• Depressive mood list
• Mastery scale (contole over eigen leven)
• Loneliness scale 

• Kennis en attitude tov Nationale Loterij
• Spelen en gokken

• Prevalentie spelen
• Types en frequentie
• Manier van geld spenderen aan dit soort spelen: iemands

kredietkaart, bonnen, …
• Attitudes tov gokken

• Verkorte Gambling Attitudes and Beliefs Survey (GABS-23) 

• VAT (Videogame Addiction Test)

• Parental mediation

• U&G (Uses & Gratifications)



Luiken vragenlijst ouders

• Socio-demografische info
• Parental mediation
• Kennis en attitude tov Nationale Loterij
• Spelen en gokken

• Prevalentie spelen
• Types en frequentie
• Manier van geld spenderen aan dit soort spelen: iemands

kredietkaart, bonnen, …

• Attitudes tov gokken
• Verkorte Gambling Attitudes and Beliefs Survey (GABS-23) 

• VAT : items invullen voor hun kind



Centrale onderzoeksresultaten



SURVEY KIDS

N= 654
16 SCHOOLS
5 PROVINCES

Flanders

51% girls
Mage= 10.5y

SURVEY 
PARENTS

N= 344

78% mothers
22% fathers

Mage= 42y

INTERVIEWS

10 children
10 parents

CO-DESIGN

7 children
5 parents



“I own my 
own device”

Smartphone:
45%

Tablet: 
63%



“I own my 
own device”

Smartphone:
45%

Tablet: 
63%

95% boys
Clash of Clans

Call of Duty
Minecraft

GTA V
FIFA 2016

77% girls
Candy Crush

Party/dance/minigames
Hay Day

Minion Rush
Movie Star Planet

“I play video games”

Yes: 85%



“I receive a 
regular 

allowance”

Yes: 53%
M=5.9€ per week

73% cash
21% bank account

6.2% other 

54% receives 
money as present, 
by doing chores…



“I receive a 
regular 

allowance”

Yes: 53%
M=5.9€ per week

73% cash
21% bank account

6.2% other 

54% receives 
money as present, 
by doing chores…

“in-app 
purchases”

Yes: 17%

PC / console:
28€ per purchase 
29.5€ per month

Mobile:
9€ per purchase
14€ per month



K10: “Dan vraag ik dat altijd, en 
dan moet ik via een code ofzo 
daar creditcard ingeven,  en dan 
koop ik dat. Dus dan moet ik dat 
wel altijd vragen.” Onderzoeker: “Ja. En koop je 

soms dingen aan in het spel?”

K10: “Ah ja, ehm, bij Counter Strike heb ik… eens 1 skin 
gekocht, met geld dat er nog opstond van een game 
te kopen, en dan, omdat daar nog zo een paar dingen, 
een paar kleingeld van over was. Daarmee heb ik eens 
een skin gekocht voor CS:GO.”



1/3 has 
already 
played 
casino 

games or 
poker 

without 
money

1/4 has 
played 

gambling 
games 

without 
money

1/8 plays 
simulated 
gambling 
games at 

least once a 
month

10% of them 
do so alone

1/6 has 
gambled 

with friends
for real 
money







Focus:
PARENTAL MEDIATION



63% of the 
parents never 
talk to their 
children about 
their use of 
games of chance

38% of the 
parents report to 
never play 
computer games 
with their child 

Parents do not 
expect their 
young children to 
be exposed to 
gambling features 
through popular 
online games

Most parents say 
their children 
are not allowed 
to play games of 
chance

This contrasts 
with what 
children 
themselves 
report as regards 
simulated 
gambling 
behaviour
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Grote 
onwetendheid 
bij ouders ivm 
aanwezigheid 

kans- en 
gokspelen in 

games



1

Grote 
onwetendheid 
bij ouders ivm 
aanwezigheid 

kans- en 
gokspelen in 

games

2

Hoge sociale 
acceptatie 

kansspelen -
vaak gezien als 

totaal 
onschuldig

INTERVIEWS

10 children
10 parents

CO-DESIGN



2

Hoge sociale 
acceptatie 

kansspelen -
vaak gezien als 

totaal 
onschuldig

3

Discrepantie
tussen wat 

ouders denken
versus 

het gedrag dat
kinderen

rapporteren

CO-DESIGN1

Grote 
onwetendheid 
bij ouders ivm 
aanwezigheid 

kans- en 
gokspelen in 

games



Brochure
Samenwerking

IMS
Nationale Loterij 

UCLL 
Gezinsbond

Plannen vervolgonderzoek





Rozane.decock@kuleuven.be


