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 Voorwoord 9

Voorwoord

Soms zijn ideeën zo goed dat ze op hetzelfde moment door verschillende 
mensen op verschillende plaatsen worden bedacht. In de herfst van 2004 
besloten het Rathenau Instituut en het SCP los van elkaar een project te 
gaan doen onder de titel ‘De digitale generatie’. Het Rathenau Instituut, al-
tijd op zoek naar technologische trends met grote maatschappelijke impact, 
keek met verwondering naar het intensieve ICT-gebruik van jongeren. Is hier 
sprake van een voorbode van een nieuwe fase in de informatiesamenleving 
of zelfs van een nieuwe digitale mens? Het SCP, altijd met de vinger aan de 
pols van maatschappelijke ontwikkelingen, wilde weten welke verschillen 
in ICT-gebruik er zijn tussen jongeren en hun ouders, en de gevolgen daar-
van onderzoeken. We hadden elkaar al snel gevonden en besloten samen op 
te trekken. 

We constateerden dat de Nederlandse overheid regelmatig een visie op de 
toekomst van de informatiesamenleving formuleert en zich vaak laat leiden 
door wat technologisch kan of zou moeten. Het ontbreekt daarbij nogal 
eens aan een duidelijk beeld van de gebruikers van die technologie. In dit 
boek schetsen wij het beeld van de nieuwe gebruikers vanuit het perspectief 
dat de digitale generatie ons biedt. 

Eerste stap was een inventarisatie van onderzoek. We bleken niet de eni-
gen die ons verwonderden over de digitale generatie. Vervolgens wilden we 
de meningen horen van experts en organiseerden in maart 2005 een bij-
eenkomst met onderzoekers, beleidsmakers, jongerenwerkers, telecombe-
drijven en andere kenners. De experts constateerden dat er echt iets aan de 
hand was in Nederland: jongeren groeien steeds meer op in hun eigen vir-
tuele wereld, los van ouders en docenten. Tijd dus om een kijkje te nemen in 
die wereld. Wat doen jongeren online? Wat voor nieuwe virtuele omgangs-
vormen creëren ze daarbij? Ontstaan er nieuwe verhoudingen tussen kin-
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deren en ouders, leerlingen en leraren, consumenten en producenten? En 
wat zegt dat over de toekomst van de informatiesamenleving?

Tijdens onze eerste verkenningen kwam het Jaarboek ICT & samenleving 
2005 uit: Kennis in netwerken, over ICT in organisaties. De editie 2006 zou 
vanzelfsprekend De digitale generatie gaan heten, en ook hier groeide een 
vruchtbare samenwerking in een gedeelde redactie en begeleidingscommis-
sie. Het SCP startte de enquêtes onder jongeren en hun ouders. Het Rathe-
nau Instituut hield focusgroepen met jongeren en richtte een denktank Di-
gitale Toekomst op met leiders van ICT-kennisorganisaties, om vanuit het 
online gedrag van jongeren te kijken naar de toekomst van de informatie-
samenleving. Dit alles kwam samen op 5 mei 2006, de dag waarop dit boek 
werd gepresenteerd aan een breed publiek.

De auteurs voor dit boek zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren vanwege 
hun staat van dienst in onderzoek naar jongeren en ICT. Sommigen hebben 
hun meest recente onderzoeken voor deze uitgave bewerkt, terwijl anderen 
vanuit een door ons gegeven thema hebben gewerkt. We zijn hen allen zeer 
dankbaar voor hun bijdrage. Verder willen we NWO-MES bedanken voor 
haar financiële bijdrage aan deze uitgave. Tot slot danken we Frank Huys-
mans (SCP), Jan Steyaert (Fontys Hogescholen) en Rinie van Est (Rathenau 
Instituut) voor hun werk als begeleidingscommissie, en Andries van den 
Broek, Joep de Hart en Ria Vogels (allen SCP) als leescommissie.

Mr. drs. Jan Staman  Prof. dr. Paul Schnabel 

Directeur Rathenau Instituut Directeur SCP
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Jos de Haan, Christian van ’t Hof en Rinie van Est

.  De digitale generatie als blik op de toekomst

Na een periode van snelle verspreiding van ICT-gebruik treedt nu de eerste 
generatie aan die ermee is opgegroeid. Anno 2006 beschikken vrijwel alle 
jongeren over e-mail, internet en een mobiele telefoon. Vooral communica-
tietoepassingen (MSN, sms, mobiel bellen) worden intensief gebruikt. Daar-
naast zoeken ze natuurlijk ook veel naar informatie en gamen ze veel (zie 
kader .). De jongeren die na 980 zijn geboren, worden daarom wel eens 
aangeduid als de internetgeneratie, de dotcom-generatie, joystick-genera-
tie, de sms-generatie of met wat voor ICT-applicatie dan ook. Samenvattend 
spreken we hier over de digitale generatie. Voor veel applicaties geldt dat 
jongeren er intensiever gebruik van maken dan ouderen. Achter dit lang-
durig en veelzijdig ICT-gebruik gaat een virtuele leefwereld schuil met vele 
mogelijkheden. ICT biedt jongeren nieuwe instrumenten om hun sociale 
contacten en hun persoonlijke ontwikkeling actief vorm te geven. 

Het generatieperspectief veronderstelt een invloed van ICT in de formatieve 
jaren die doorwerkt in het latere leven. De ervaringen van de digitale gene-
ratie kunnen hierdoor leerzaam zijn om zicht te krijgen op het leven in een 
toekomstige informatiesamenleving. Wil de invloed van ICT doorwerken in 
de toekomst, dan moet die invloed zich nu wel laten gelden. In dit jaarboek 
staat de vraag centraal in hoeverre jongeren ICT in hun leefwereld hebben 
ingepast.

De digitale generatie in wording?
Generaties zijn groepen personen die in dezelfde periode zijn geboren, 
onder vergelijkbare omstandigheden zijn opgegroeid en dezelfde grote le-
vensgebeurtenissen hebben meegemaakt. De ontvankelijkheid voor zulke 
omstandigheden en gebeurtenissen is het grootst tijdens de puberteit en 
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de adolescentie. Deze ontwikkelingsstadia worden samen wel aangeduid 
als de ‘formatieve periode’ in de levensloop (Becker 992). Achterliggend 
idee is dat de invloed van die omstandigheden en gebeurtenissen beklijft en 
een leven lang voelbaar blijft. Aangezien iedere periode een aantal unieke 
kenmerken heeft, zouden generaties op basis van uiteenlopende levenser-
varingen in hun formatieve jaren van elkaar onderscheiden kunnen worden.  
Becker (992) onderscheidt de vooroorlogse generatie (geboren tussen 90 
en 930), de stille generatie (930-940), de protestgeneratie (940-955) en 
de verloren generatie (955-970). Of zich nadien een nieuwe generatie laat 
signaleren, is voor Becker (992) nog een vraag, al suggereert hij de komst 
van de pragmatische generatie. De huidige generatie jongeren heeft haar 
formatieve periode nog niet afgerond. De term digitale generatie veronder-
stelt dat de opkomst van digitale technologie een levensvormende ontwik-
keling voor een jonge generatie is. Als die veronderstelling juist is, kan de 
bestudering van het ICT-gebruik van jongeren wel enig licht werpen op de 
toekomst van de informatiesamenleving. Met dit doel voor ogen is het no-
dig om de digitale generatie te onderscheiden van voorgaande generaties. 
Hoewel de afbakening van generaties op empirische basis over het alge-
meen lastig is (vgl. Van den Broek 200), sluiten we aan bij de grens die Van 
Steensel (2000) heeft gelegd voor de internetgeneratie. Wie later dan 980 
is geboren, heeft zijn of haar formatieve jaren in het digitale tijdperk liggen. 
We beschouwen deze personen als de leden van de digitale generatie.

Jongeren als voorlopers
Jongeren groeien op in een periode van snelle verspreiding van nieuwe 
technologie. Zij behoren over het algemeen tot de voorlopers en hebben 
inmiddels een grote voorsprong opgebouwd in het ICT-gebruik ten op-
zichte van vooral personen boven de vijftig jaar. Het pc-bezit in huishou-
dens onder de gehele Nederlandse bevolking steeg van 9 procent in 985 
naar 82 procent in 2003. Het percentage Nederlanders dat thuis toegang 
heeft tot internet, nam tussen 998 en 2003 toe van 2 procent naar 7 pro-
cent (Van Dijk et al. 2000; De Haan 2004). Als het om de verspreiding 
van deze technologie gaat, zijn de verschillen tussen jongeren en ouderen 
eerder relatief dan absoluut, meer een kwestie van tijdsverschil in een dif-
fusieproces dan van een kloof tussen generaties. Voor het gebruik van 
sommige toepassingen ligt dat vermoedelijk anders. Het gebruik van MSN, 
weblogs en profielsites lijkt in het bijzonder het virtuele domein van jonge-
ren te kenmerken, zoals blijkt uit de komende hoofdstukken. Het verschil 
tussen jongeren en hun ouders en docenten ligt dus niet in het internetge-
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bruik zelf, want googelen doet bijna iedereen, maar in wat ze online doen 
en hoe lang.

In dit vierde Jaarboek ICT en samenleving staat onderzoek naar de plaats van 
ICT in het leven van jongeren centraal. De afgelopen jaren is het onderzoek 
binnen meerdere disciplines, vanuit verschillende theoretische benaderin-
gen, met uiteenlopende methodische instrumenten en op verschillende 
terreinen goed op gang gekomen. Een deel van de onderzoeksverslagen is 
hier samengebracht. Daarmee biedt het wetenschappers, beleidsmakers, 
welzijnsprofessionals en het geïnteresseerde publiek een overzicht van ons 
toegenomen inzicht in de rol van ICT in de leefwereld van jongeren. In dit 
hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de mogelijke gevaren en kansen van het 
gebruik van ICT door jongeren. Vervolgens lopen we vooruit op de inhoud 
van de rest van het boek.

Kader . Digitalisering van de jongerenkamer

Vrij algemeen wordt aangenomen dat 
de huidige jongeren omringd door digi-
tale media opgroeien. Volgens Van Eijck 
et al. (2001) zijn ze niet verknocht aan de 
oude media en staan ze mede daardoor 
volop open voor de nieuwe. Boven-
dien kunnen ze er onderscheidende 
identiteiten aan ontlenen. Tapscott 
(1998) wijst erop dat jongeren meer 
op hun gemak zijn met en vaak meer 
kennis hebben van nieuwe technologie 
dan hun ouders. In hoeverre geldt die 
vertrouwdheid met digitale technologie 
inderdaad voor jongeren? Bij de ver-
spreiding van pc’s liepen de gezinnen 
met kinderen voorop. In 1990 was er 
in 41 procent van de huishoudens met 
kinderen tussen de nul en achttien jaar 
een pc aanwezig, en tien jaar later was 
dat 86 procent (Huysmans en De Haan 
2003). In de periode dat de oudsten van 

de digitale generatie tussen de tien 
en twintig jaar oud waren, was de pc 
gemeengoed geworden in huishoudens 
met kinderen. Voor de toegang tot in-
ternet, wellicht een indicator van groter 
gewicht, geldt die vertrouwdheid in 
mindere mate. Toen de verspreiding 
van internettoegang vanaf 1995 goed 
op gang kwam, waren de oudste leden 
van de digitale generatie al vijftien jaar. 
Daarna is het snel gegaan. In 2001 had 
59 procent van de gezinnen met kinde-
ren tussen de twaalf en zeventien jaar 
een internetaansluiting en in 2003 was 
dat al 90 procent (De Haan 2004). Onder 
leerlingen in de bovenbouw van havo 
en vwo ging het nog sneller. Onder ha-
voleerlingen steeg de internettoegang 
in de periode 1998-2001 van 41 procent 
naar 96 procent, onder de vwo-leerlin-
gen van 44 procent naar 98 procent (De 
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.2 Empowerment en alarmerende berichten

Wat betekent het eigenlijk voor jongeren om omringd door deze media 
op te groeien? De relevantie van deze vraag wordt mede bepaald door de 
vaak tegenstrijdige verwachtingen over de invloed van technologie op tal 
van maatschappelijke terreinen. Meer informatie zou burgers mondiger 
maken, e-democracy zou burgers politiek actiever maken en daarmee de sa-
menleving meer democratisch. Vervelend routinewerk zou vervangen wor-
den door creatieve arbeid. Zo wil de mening van cyberoptimisten. Naast de 
hoop op een betere samenleving boezemt technologische ontwikkeling ook 
angst in dat de samenleving er slechter van wordt. Verlies van privacy, infor-
mation overload en digitale criminaliteit vormen nieuwe gevaren in een in-
formatiesamenleving (Steyaert en De Haan 200; Livingstone 2002). Veel 
verwachtingen bleken eerder mythes dan toekomstige realiteit. Toch wordt 
deze discussie ook weerspiegeld in de meningen over de invloed van digitale 
technologie op jongeren.

Haan en Huysmans 2002). Bovendien 
hadden jongeren ook op school vaak de 
gelegenheid om kennis te maken met 
internetcomputers. 

De stormachtige opmars van de mobiele 
telefoon kwam in de tweede helft van de 
jaren negentig. In 2001 was 96 procent 
van de 12-21-jarigen in het bezit van een 
mobiel (CBS/SCP ICT-pilot). In dat jaar had 
42 procent van de jongeren een pc op de 
eigen kamer en had 52 procent boven-
dien een spelcomputer. In 2005 had al 73 
procent van de 15-19-jarigen een ‘eigen’ 
pc, en waren MSN’en (92% deed het wel 
eens), mailen (80%) en surfen (75%) in 
deze groep populaire activiteiten (Qrius 
2005). Deze digitalisering van de eigen 
kamer is eigenlijk een voortzetting van 

de ‘mechanisering van de jongerenka-
mers’ (De Haan en Van den Broek 2000), 
die met de opmars van de transistor-
radio, hifistereo-installatie en televisie 
al vorm had gekregen. Maar met de 
introductie van de internetcomputer 
namen de mogelijkheden tot vermaak, 
sociaal contact en het afspelen van 
muziek in eigen ruimte sterk toe. Voor 
de oudsten van de digitale generatie 
was het kennismaken met iets nieuws, 
voor de jongsten betekende het nog 
meer een vanzelfsprekend gebruik van 
wat al aanwezig was. Jongeren wijzen 
onderling ook op grote verschillen in de 
vanzelfsprekende omgang met nieuwe 
technologie tussen de jongsten en 
de oudsten van de digitale generatie 
(Livingstone en Bober 2005).
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Vooral jongeren profiteren van het gemak en het genoegen van digitale me-
dia. Op verschillende manieren kunnen zij vrijer hun identiteit vormgeven. 
Muziek halen zij van internet, online en offline worden tal van games op 
de computer gespeeld, en MSN is een handig instrument om contact te on-
derhouden met leeftijdgenoten. In de media doen echter ook alarmerende 
berichten de ronde.

Ouders staan ambivalent tegenover de nieuwe technologie 
Een meisje in China speelt zich letterlijk dood met de game World of War-
craft. Een Nederlands meisje wordt tegen wil en dank in de tienerwereld 
een landelijke beroemdheid na het verrichten van erotisch getinte hande-
lingen met een banaan voor haar webcam. In een Netwerk-uitzending op 
televisie meldt een politierechercheur een snelle toename van het aantal ze-
dendelicten met jongeren op internet. Dit zijn slechts enkele van de berich-
ten die met enige regelmaat in de media verschijnen. Nieuwe media bieden 
dus niet alleen plezier. Jongeren zijn soms ook slachtoffer van de nieuwe 
mogelijkheden. Sommigen worden gepest op MSN, anderen hebben enorm 
hoge telefoonrekeningen. Als bedreigingen van digitale technologie wor-
den verder de confrontatie met ongewenste informatie (porno en geweld), 
concurrentie in de tijdbesteding met belangrijke zaken, contact met onge-
wenste personen en het overdragen van een passieve beeldcultuur genoemd 
(Valkenburg 997). 

Ouders reageren bezorgd bij het horen van zulke alarmbellen. Maar paal 
en perk stellen aan het internetgebruik van hun kinderen gaat hun vaak te 
ver. Veel ouders staan ambivalent tegenover de nieuwe technologie. Behalve 
de gevaren zien ouders ook het nut van de computer voor school en voor de 
arbeidsmarktkansen van hun kinderen. Veel ouders zijn bang dat hun kind 
de boot zal missen als geavanceerde apparatuur ontbreekt. Het informa-
tietijdperk brengt dus ook nieuwe dilemma’s voor ouders. Zij beraden zich 
over een gunstige leeftijd waarop met de computer begonnen mag worden, 
en op het instellen van limieten aan de computertijd. Is nieuwe technologie 
werkelijk iets waar ouders, en ook leraren, beleidsmakers, politici en ande-
re gezagsdragers, zich druk over moeten maken bij de opvoeding van een 
nieuwe generatie? 

Meer sociale contacten met leeftijdgenoten
Door de digitalisering van de jongerenkamers is het voor jongeren gemak-
kelijker geworden om vanuit huis contacten met vrienden en vriendinnen 
te onderhouden. Is het verwonderlijk dat sommige technologie peer-to-peer 
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(p2p-)technologie is gedoopt? Veel jongeren brengen dagelijks een groot 
deel van hun vrije tijd door met MSN, e-mail en chat. Mogelijk gaat dit ge-
paard met verminderde sociale contacten met hun ouders. De protestge-
neratie had nog een serieus generatieconflict met oudere generaties. Hun 
egalitaire waarden, vrije levensstijlen en maatschappijkritische houding 
botsten met de traditionele cultuur van de ouderen. De scherpe kantjes van 
de generatieverschillen zijn inmiddels verdwenen en daar kwamen de ‘on-
derhandelingshuishoudens’ (De Swaan 979) voor in de plaats. Maar de on-
derhandelingspositie van ouders wordt er niet sterker op als jongeren steeds 
langer en frequenter contact hebben met leeftijdgenoten en via de nieuwe 
media nog eens extra beïnvloed worden door mediabedrijven en de mu-
ziekindustrie. Aannemelijk is dat digitale technologie leidt tot een verdere 
verschuiving van de invloedbalans in de pedagogische driehoek van peers-
opvoeders-media (De Haan en Van den Broek 2000). Door ICT kan de be-
hoefte aan afscheiding onder jongeren een nieuwe vorm krijgen. De rol van 
de traditionele opvoeders zoals ouders en docenten kan verder overgeno-
men worden door leeftijdgenoten (peers) en bedrijven (vgl. Bly 996). Mo-
gelijk is hier niet zozeer sprake van een generatieconflict, maar eerder van 
een ‘generatiestilte’: de bemoeienis van ouders met jongeren wordt minder, 
en jongeren geven in onderling samenspel en ook door ICT hun ontwikke-
ling steeds meer zelf vorm. Waar gezagsdragers vroeger klaagden over het 
morele verval van de jeugd, is het nu mogelijk dat zij in stilte verwonderd 
langs de kant van het pedagogische speelveld staan. In hoeverre hebben ou-
ders zicht op wat er zich in de digitale wereld afspeelt? En als zij daar al 
enige kennis van hebben, in hoeverre is het nodig dat ouders daar met hun 
kinderen afspraken over maken? 

Meer horizontale cultuuroverdracht
Elektronische apparatuur heeft bijgedragen aan de opmars van de jeugdcul-
tuur. Jongeren kregen de gelegenheid om op diverse terreinen eigen smaak-
voorkeuren te volgen. Popmuziek groeide uit tot een centraal aspect van de 
jeugdcultuur door transistorradio’s, platenspelers en cassetterecorders. De 
opkomst van de commerciële televisie speelde zich af in een periode dat er 
in veel huishoudens meerdere televisietoestellen stonden en jongeren nog 
meer dan bij een gezamenlijk apparaat hun voorkeur voor de commercië-
len konden volgen. Computerspelletjes namen veel tijd in beslag die eerder 
aan andere soorten spel werd besteed. Ook in hun mediagebruik richten 
jongeren zich meer op leeftijdgenoten dan op de smaakvoorkeuren van hun 
ouders. Digitale media versterken dit proces. Muziek is makkelijk te down-
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loaden en door mp3-spelers nog meer overal aanwezig. Ook speelfilms – die 
vóór de dvd al digitaal waren – zijn door de toename van de breedbandver-
bindingen makkelijker te downloaden en daardoor nog meer binnen het 
bereik van jongeren gekomen. Gedeelde mediavoorkeuren versterken de 
oriëntatie op de vriendenkring en een horizontale cultuuroverdracht. ICT 
zorgt voor een sterkere binding aan de peergroup en maakt het voor ouders 
moeilijker om hun culturele voorkeuren aan hun kinderen over te dragen. 
In de generatiestilte lijkt de traditionele cultuuroverdracht verloren te gaan. 
Welke kans hebben klassieke muziek, cultuurhistorische tradities en do-
cumentaires op de publieke omroep als op het schoolplein en in de virtuele 
wereld de populaire cultuur domineert?

Zelforganisatie op school en werk
Docenten willen ook iets doen met computers, al was het maar om de leer-
lingen bij de les te houden. Maar het zijn vooral de leerlingen die de lera-
ren uitleggen wat de mogelijkheden zijn, in plaats van andersom. Jongeren 
hebben van huis uit met computers leren omgaan (De Haan en Huysmans 
2002) en kunnen hun ICT-vaardigheden in het onderwijs nuttig inzetten. 
Scholieren vervullen hun opdrachten met e-mailgroepen, Google-sessies 
en digitaal gemanipuleerde beelden. Docenten vragen zich ondertussen af 
waar de leerlingen hun bronnen vandaan halen en of ze de waarde en waar-
heid ervan wel kunnen inschatten. De ontwikkeling van dit vermogen om 
de waarde van informatie te beoordelen en digitaal verworven kennis in te 
passen in de eigen leefwereld in het algemeen en in het schoolwerk in het 
bijzonder lijkt een taak van het onderwijs. Naast het bijbrengen van deze 
‘mediawijsheid’ (Raad voor Cultuur 2005) lijkt nieuwe technologie een uit-
daging voor de gehele organisatie van het onderwijs. Individuele leertaken 
en zelfsturende teams vormen door ICT meer dan voorheen een alternatief 
voor klassikaal onderwijs. Jongeren leren daardoor meer hun eigen ontwik-
keling te organiseren en dat heeft ook consequenties voor de arbeidsmarkt, 
waar van kenniswerkers verwacht wordt dat ze enige autonomie bij de uit-
voering van taken aan de dag leggen en dat zij ondersteunende sociale net-
werken kunnen organiseren.

Digitale ruimte voor meningsvorming
Met de leeftijdgenoten (of anonieme contacten die zich als zodanig voor-
doen) ontstaan een soort peer-to-peer netwerken, waarbinnen jongeren 
taboes en levenskeuzes bespreken en experimenteren met hun identiteit. 
Internet maakt het mogelijk om restricties van de thuissituatie te omzeilen 
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en de anonimiteit van het medium reduceert het probleem van schaamte en 
drempelvrees. De vrije ruimte die jongeren vroeger hadden achter het fiet-
senhok en op het schoolplein, is uitgebreid met een onbegrensde virtuele 
wereld. Tal van online ‘experimenten’ leren jongeren wie ze zijn en wat hun 
positie binnen sociale netwerken is. Meningen kunnen er vrijer geuit wor-
den. Die meningen liggen vaak op terreinen die jongeren na aan het hart 
liggen zoals uiterlijk, vriendschap, liefde en seksualiteit, maar ook muziek 
en sport worden veel online besproken. Door digitale technologie hebben 
jongeren een middel om hun persoonlijke ontwikkeling in samenspel met 
leeftijdgenoten vorm te geven. Nadeel is dat de commercie steeds dieper 
doordringt in de digitale ruimte die zij daarvoor benutten. Veelal onbewust 
gaan jongeren met bedrijven een steeds hechtere band aan. In ruil voor toe-
gang en vermaak geven ze persoonlijke informatie vrij zoals contactgege-
vens en persoonlijke voorkeuren. In de ogen van marktonderzoekers zijn 
groepen jongeren branded communities geworden. Voor bedrijven is toegang 
tot die gemeenschappen een sleutel naar commercieel succes. De grenzen 
van de privacy lijken daar nog onduidelijk en er is weinig controle op de con-
tent die jongeren over zich heen krijgen. De vraag is of jongeren hiertegen 
beschermd moeten worden of juist weerbaarder zijn dankzij hun virtuele 
vorming. De vraag is eveneens of de jongeren van nu met hun gewenning 
aan meningsvorming in het digitale domein in de nabije toekomst door hun 
digitale participatie een machtsfactor gaan worden in maatschappelijke en 
politieke discussies.

Tal van voorbeelden in het sociale, culturele, economische en politieke do-
mein wijzen op een empowerment van jongeren door digitale technologie. 
Op elk van die terreinen schept het mogelijkheden om hun onderhande-
lingspositie te versterken. In de workshop over de digitale generatie die het 
Rathenau Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau op 7 maart 
2005 in Den Haag organiseerden (zie www.rathenau.nl voor een verslag), 
bleek dit ook een van de rode draden te zijn. Er werd gesproken over ‘keten-
omkering’ die de consumentenmacht versterkt, over ‘meritocratisering’ die 
eigen vaardigheden tot toetssteen van maatschappelijk succes maakt, over 
‘decentralisering’ die de burger mondiger maakt, en over ‘ont-hiërarchise-
ring’ die op tal van terreinen oude machtsstructuren afbouwt. Er werd zelfs 
gesproken van een nieuwe digitale mens, voor wie de virtuele en de reële we-
reld vanzelfsprekend in elkaar overlopen. Wat jongeren in die virtuele we-
reld doen, is niet goed zichtbaar: ze leven in een digitale comfortzone, een 
digitale bubble en zijn always on en in control. Ondanks de positieve grond-
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houding ten opzichte van de mogelijkheden van nieuwe technologie werd 
de workshop niet gedomineerd door cyberoptimisme. Daarvoor werden er 
nog te veel gevaren en dilemma’s in het digitale domein geregistreerd. Em-
powerment van jongeren lijkt een goede zaak, maar daar is wel een veilige 
omgeving voor nodig.

.3 Opzet van dit boek

Met dit boek willen we de virtuele wereld van jongeren in kaart brengen. 
Vier domeinen zijn richtinggevend geweest bij het selecteren van onder-
werpen voor hoofdstukken: het sociale, culturele, politieke en economische 
domein. In deze domeinen spelen relaties, meningsvorming, vermaak, iden-
titeitsvorming en vaardigheden een belangrijke rol. Dit roept vragen op als: 
Hoe onderhouden jongeren hun persoonlijke relaties door gebruik van ICT 
en wat zegt dat over vriendschappen in de toekomst? Wat leren jongeren 
van digitaal consumeren en hoe zal hun relatie met marktpartijen hierdoor 
veranderen? Hoe gebruiken jongeren ICT om hun mening te vormen en uit 
te dragen en wat zegt dit over de toekomst van de publieke opinie? Wat 
heeft de digitale generatie met ICT geleerd en wat zegt dat over de toekomst 
van onderwijs en kenniswerk? Dwars door de hoofdstukken lopen bevin-
dingen over wat jongeren kunnen met ICT, hoe ze nieuwe omgangsvormen 
en identiteiten creëren, wat nieuwe applicaties teweegbrengen, of gedrag 
van nu een voorbode is voor de toekomst en hoe wij daar als samenleving op 
kunnen reageren. In dit jaarboek ligt de nadruk op onderzoek naar de rol 
van ICT in het sociale domein. De opbouw van dit boek is volgens de levens-
loop: van de thuissituatie naar school tot consument en werknemer. De be-
vindingen uit hoofdstuk 2 tot en met 9 komen samen in het slothoofdstuk 
en worden daar aangevuld met inzichten in de rol van ICT in het culturele, 
politieke en economische domein. Tevens zetten we daar nieuwe richtingen 
voor beleid uit. 

In hoofdstuk 2 gaan Regina van den Eijnden en Ad Vermulst in op het 
MSN-gebruik van jongeren. Voor het onderhouden van hun sociale relaties 
maken jongeren steeds vaker gebruik van deze en andere instant messengers. 
De onderzoekers beschrijven de gevolgen van het intensieve MSN-gebruik 
voor het onderhouden en aangaan van vriendschapsrelaties en voor per-
soonlijk welbevinden. Daarbij kijken ze ook naar de reacties van de ouders 
op het internetgebruik van hun kinderen. In hoeverre zijn zij eigenlijk op 
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de hoogte van de digitale sociale relaties van hun kinderen? En heeft hun 
internetspecifieke opvoedingsstijl invloed op de relatie tussen online com-
municatie (instant messaging, chatten en e-mailen) en het psychosociale 
welbevinden van jongeren? Van den Eijnden en Vermulst baseren zich op 
drie kwantitatieve longitudinale studies onder scholieren.

In hoofdstuk 3 gaan Patti Valkenburg, Alexander Schouten en Jochen Pe-
ter in op de rol van digitale media voor de identiteitsvorming van jongeren. 
Door de komst van internet hebben jongeren meer dan voorheen gelegen-
heid om met hun identiteit te experimenteren. De anonimiteit van het me-
dium maakt het makkelijker en aantrekkelijker om je op het digitale po-
dium mooier, slimmer of extraverter voor te doen dan je in werkelijkheid 
bent. Tot dit impression management behoort ook het experimenteren met 
geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur. De auteurs beschrijven in hoeverre 
jongeren internet gebruiken om met hun identiteit te experimenteren en 
welke gevolgen dit heeft voor hun zelfvertrouwen en welbevinden. 

Experimenteren met nieuwe identiteiten en nieuwe relatievormen staat ook 
centraal bij gamen. Jeroen Jansz beschrijft in hoofdstuk 4 waarom jongeren 
graag gamen en hoe een relatief autonome game culture is ontstaan met eigen 
normen over bijvoorbeeld humor en geweld. Het spelen van games vormt 
nieuwe sociale relaties en versterkt bestaande relaties. Online ontmoeten 
jongeren elkaar als vreemden met een gezamenlijk doel. Offline spelen zij 
achter de thuiscomputer tegen elkaar of met elkaar als team tegen anderen. 
Deze media bieden vermaak en mogelijkheden om een grotere of slimmere 
held te zijn dan in het dagelijkse leven.
 
In hoofdstuk 5 analyseren Andries van den Broek en Jos de Haan de rol van 
ICT in de relatie tussen autochtone en allochtone jongeren. Na een beschrij-
ving van het bezit en gebruik van digitale technologie onder deze groepen 
gaan zij na in hoeverre de etnische herkomst invloed heeft op welke sites 
ze bezoeken, met wie ze chatten en in welke taal zij dat doen. Vormt het 
internet een digitale brug tussen etnische groepen of blijven digitale con-
tacten vooral tot binnen de eigen etnische kring beperkt? Vindt iedere et-
nische groep een eigen digitale niche op internet of zijn sommige sites juist 
ontmoetingspunten voor verschillende groepen? De survey Leefsituatie 
Allochtone Stedelingen (LAS) onder vijf groepen van Nederlandse, Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse komaf bevat gegevens over en-
kele honderden jongeren in de leeftijd van 6-25 jaar. 
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In het politieke domein gaat het over meningsvorming en maatschappelijke 
betrokkenheid. Lenie Brouwer en Sil Wijma beschrijven in hoofdstuk 6 de 
activiteiten van Marokkaanse jongeren op online forums en hoe zij daar 
belangrijke levenskeuzes en meningen over de Nederlandse samenleving 
bediscussiëren. In het Nederlandse integratiedebat zijn Marokkaanse jon-
geren vaak het onderwerp van discussie, maar hun stem wordt nauwelijks 
gehoord. Op de forums van websites als Marokko.nl of Maroc.nl komen 
zij wel aan het woord en voeren zij verhitte debatten over actuele thema’s 
als Mohammed B., de Palestijnse kwestie, maar ook over liefde en relaties. 
In deze discussies trachten jongeren door uitwisseling van gedachten hun 
mening te vormen over actuele gebeurtenissen en persoonlijke ervaringen. 
Aan de ene kant laten zij zich leiden door hun culturele en islamitische ach-
tergrond en aan de andere kant zijn ze op zoek naar een moderne invulling 
van deze waarden. De meningsvorming van Marokkaanse jongeren wordt 
onderzocht door het verloop van enkele discussies op verscheidene websites 
te analyseren. 

Nieuwe vaardigheden spelen een belangrijke rol bij het functioneren in een 
kenniseconomie. Dat heeft gevolgen voor onderwijs en werk. De digitalise-
ring van het onderwijs gaat samen met een complex proces van onderwijs-
vernieuwing dat in hoofdstuk 7 beschreven wordt door Alfons ten Brum-
melhuis. Jongeren zijn van huis uit al handig met ICT, en basisvaardigheden 
die centraal stonden bij het inmiddels afgeschafte vak computerkunde, be-
heersen ze over het algemeen prima. Leerlingen vinden zichzelf ook vaardig 
in het verzamelen van informatie op internet, terwijl het verwerken van die 
informatie tot begrip en inzicht nog wel de nodige aandacht in het onder-
wijs behoeft. Het bijbrengen van een kritische houding ten aanzien van be-
schikbare informatie en van productieve reflectie op die informatie komen 
in het hart van leerprocessen te liggen. Leerlingen moeten leren (digitale) 
informatie te evalueren, te verwerken en te bewerken tot nieuwe inzichten. 
Daarbij is communiceren en samenwerken met anderen ook van belang. 
Deze vaardigheden zijn aan te duiden met informatievaardigheden en zijn 
erop gericht leerlingen toe te rusten voor een leven lang leren. 

Om werk te vinden worden computers, e-mail en internet steeds belang-
rijker. Veel vacatures verschijnen niet meer in printmedia, maar zijn al-
leen nog op internet te vinden. In een groeiend aantal advertenties, zowel 
op internet als in printmedia, worden sollicitanten opgeroepen om de sol-
licitatiebrief met cv per e-mail toe te sturen. Informatie over bedrijven en 
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functies vinden de baanzoekers niet meer in folders en brochures, maar op 
internet. Hoe jongeren vanuit hun opleiding de weg naar passend werk vin-
den en welke online strategieën ze daarbij gebruiken, wordt geanalyseerd 
door Ernest Berkhout, Maarten Biermans, Peter Berkhout en Marko van 
Leeuwen. Hoofdstuk 8 biedt inzicht in het zoekproces en de invloed van 
digitale zoekkanalen op de baanzoekduur, de hoogte van het aanvangssa-
laris en de mate van passendheid van de baan. Zij maken daarbij gebruik 
van een set kwantitatieve databestanden die onderdeel uitmaken van een 
langlopende onderzoekslijn binnen SEO Economisch Onderzoek: Studie & 
Werk (Elsevier & SEO Economisch Onderzoek). 

Nieuwe technologie maakt nieuwe activiteit in de virtuele ruimte mogelijk. 
Jongeren zijn niet alleen consumenten van digitaal aanbod, ze zijn ook pro-
ducenten van een digitale jeugdcultuur. Joke Hermes en Skylla Janssen be-
schrijven in hoofdstuk 9 een populaire mediawereld die jongeren zelf pro-
duceren met digitale middelen. Als bloggers, spelers en makers van websites 
creëren jongeren eigen domeinen. In sociale contacten via telefoon, chat of 
e-mail ontwikkelen zij eigen symbolieken en talen. Met beschikbare soft-
ware maken zij hun eigen popsong of filmpje en anders weten zij wel online 
muziek en film te vinden op een manier die de gevestigde muziekindustrie 
zorgen baart. Hermes en Janssen bekijken de wereld van het multimediaal 
vermaak door de ogen van jongeren zelf. Hun gecombineerde activiteit van 
consument en producent vatten zij samen in het begrip prosumer. Zij laten 
zien hoe jongeren nieuwe omgangsvormen en codes creëren, respecteren en 
waarderen, op basis van gesprekken met jongeren in de leeftijd van dertien 
tot twintig jaar.

In het slothoofdstuk nemen we de voorgaande stukken als uitgangspunt 
voor reflecties op de toekomst. Hoe veranderen de relaties tussen jongeren 
onderling, tussen kind en ouder, leraar en leerling, en consument en produ-
cent? En hoe kan die sociale dynamiek worden doorgetrokken naar nieuwe 
verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, kiezer en politiek, burger 
en samenleving? 

Tot slot nog dit: de huidige jongerencultuur is een beeldcultuur, geen tekst-
cultuur. We hebben er daarom voor gekozen ieder hoofdstuk te besluiten 
met een portret van een jongere. Deze portretten zijn speciaal voor dit boek 
gemaakt door Remco Pijpers, expert jeugd & media van KPN. 
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2 Online communicatie, compulsief inter-
netgebruik en het psychosociale welbe-
vinden van jongeren

Regina van den Eijnden en Ad Vermulst

Al geruime tijd wordt in de populaire media gesuggereerd dat jongeren ‘ver-
slaafd’ kunnen raken aan het internet. Vanaf eind jaren negentig wordt ook 
in wetenschappelijk onderzoek aandacht besteed aan het fenomeen ‘inter-
netverslaving’ (Young 999; 2004), ook wel aangeduid met termen als ‘in-
ternetafhankelijkheid’ (Wang 200; Yuen en Lavin 2004), ‘problematisch 
internetgebruik’ (Quayle en Taylor 2004; Shapira et al. 200), ‘pathologisch 
internetgebruik’ (Davis 200; Dinicola 2004) en ‘compulsief internetge-
bruik’ (Greenfield 999; Meerkerk et al. 2005). Inmiddels heeft een aantal 
studies laten zien dat sommige jongeren zo geïnvolveerd raken in bepaal-
de internettoepassingen, dat ze kenmerken van een verslaving vertonen 
(Chou en Hsiao 2000; Johansson en Gotestam 2004; Morahan-Martin en 
Schumacher 2000; Wang 200). Deze jongeren kunnen dan bijvoorbeeld 
moeilijk met internetten stoppen, raken geïrriteerd als ze niet op internet 
kunnen, en zijn in gedachten ook met internet bezig als ze niet online zijn. 
Daarnaast gaat het internetgebruik ten koste van andere belangrijke levens-
domeinen zoals bijvoorbeeld school of contact met gezinsleden. 
 

2.  Nederlandse studies

Door het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving (IVO) 
zijn de afgelopen jaren drie studies uitgevoerd naar internetgebruik en in-
ternetgerelateerde problemen zoals ‘internetverslaving’ bij Nederlandse 
jongeren.2 In deze studies wordt de term ‘internetverslaving’ echter niet ge-
bruikt, maar wordt over ‘compulsief internetgebruik’ gesproken. In de ver-
slavingsliteratuur is namelijk nog steeds een discussie gaande over de vraag 
of mensen verslaafd kunnen raken aan gedragingen zoals gokken of inter-
netten. Daarbij wordt regelmatig voorgesteld om de term verslaving uitslui-
tend te gebruiken voor handelingen gericht op het verkrijgen en gebruiken 
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van (psychotrope) middelen (bijvoorbeeld nicotine, alcohol, heroïne). Van-
wege de sterke overeenkomsten met compulsieve gedragingen (Frenk en 
Dar 2000) is daarom voor de term compulsief internetgebruik gekozen.
In de drie studies van het IVO stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 
  In hoeverre leidt het gebruik van verschillende internetapplicaties, waar-

onder verschillende vormen van online communicatie, tot compulsief in-
ternetgebruik?

2  Wat zijn de gevolgen van compulsief internetgebruik voor het psychoso-
ciale welbevinden en de schoolprestaties van jongeren?

3  In hoeverre is online communicatie van invloed op het psychosociale wel-
bevinden van jongeren?

4  Wat kunnen ouders doen om te voorkómen dat jongeren een patroon 
van compulsief internetgebruik ontwikkelen?

Tabel 2. geeft een overzicht van de kenmerken van de drie studies. Het on-
derzoeksdesign van de eerste en de derde studie is longitudinaal, en dat van 
de tweede studie cross-sectioneel.3 Een groot voordeel van longitudinaal on-
derzoek is dat het meer inzicht geeft in oorzaak-gevolgrelaties. Op basis van 
een cross-sectionele studie kunnen alleen uitspraken gedaan worden over 
het bestaan van verbanden tussen variabelen, bijvoorbeeld een verband tus-
sen eenzaamheid en compulsief internetgebruik. Binnen een longitudinaal 

Tabel 2. Kenmerken van de 3 studies
studie 1 studie 2 studie 3

design longitudinaal cross-sectioneel longitudinaal

metingen november 2003 en juni 

2004 

april 2005 april en oktober 2005 

werving op 7 scholen voor 

voortgezet onderwijs 

in Limburg en Noord-

Brabant

werving door middel 

van banners in MSN Mes-

senger

werving 1e meting door 

middel van banners in MSN 

Messenger, werving 2e 

meting via e-mail
methode data-

collectie

klassikale afname van 

schriftelijke vragen-

lijsten

online vragenlijst online vragenlijst

steekproef 680 jongeren van 13-15 

jaar (48% jongens en 

52% meisjes)

4500 jongeren van 16-20 

jaar (33% jongens en 

67% meisjes)

1e meting: 1647 jonge-

ren van 13-15 jaar (37% 

jongens);

1e + 2e meting: 512 jonge-

ren (32% jongens)
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onderzoek kan echter ook getoetst worden of een bepaalde variabele veran-
deringen in een andere variabele op een later tijdstip kan voorspellen. Leidt 
eenzaamheid bijvoorbeeld tot een toename van compulsief internetgebruik 
of is compulsief internetgebruik juist de oorzaak van meer eenzaamheid op 
een later tijdstip?
  Helaas is geen van de drie studies representatief voor Nederlandse jonge-
ren.4 Dit betekent dat op basis van deze onderzoeken geen betrouwbare uit-
spraken gedaan kunnen worden over het vóórkomen van compulsief internet-
gebruik onder alle Nederlandse jongeren. Wel lenen deze studies zich goed 
voor het bestuderen van onderlinge verbanden tussen online communicatie, 
compulsief internetgebruik en het psychosociale welbevinden van jongeren.

2.2 Instant messaging belangrijkste online bezigheid jongeren

Het gebruik van de instant messenger is zeer populair onder jongeren. In-
stant messaging, ook vaak MSN’en genoemd, is het chatten met (min of 
meer) bekenden via de instant messenger van MSN of een andere aanbieder, 
bijvoorbeeld Yahoo of ICQ. Bijzonder aan instant messaging is dat je, anders 
dan bij e-mailen, in real time kunt communiceren en dat je weet wie van je 
vrienden en bekenden online zijn en wie niet.

Uit studie  blijkt dat in 2004 bijna negentig procent van de dertien- tot 
vijftienjarigen wel eens via de instant messenger communiceerde en dat 
55 procent dat (bijna) dagelijks deed (zie tabel 2.2). Chatten via de instant 
messenger is daarmee de meest gebruikte vorm van online communicatie 

Tabel 2.2  Wat doen jongeren van 3-5 jaar dagelijks op internet? 2003 en 2004 
(in procenten)

november 2003 juni 2004

1 instant messenger 49 55

2 downloaden 29 28

3 gamen 14 15

4 e-mail 19 13

5 surfen 14 12

6 informatie zoeken  5  4

7 chatten  5  3

8 pornografie zoeken  1  1

Bron: IVO Factsheet: Online communicatie en het psychosociale welbevinden van 
jongeren (studie )
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en wordt veel meer gebruikt dan e-mail (9% deed dat dagelijks) of chatten 
in een anonieme chatroom (5% deed dat dagelijks). De instant messenger is 
de meest gebruikte internetfunctie. Anders dan de bezoekcijfers van por-
nosites suggereren, zeggen jongeren hiervoor weinig interesse te hebben 
(mogelijk is hier enige sociale wenselijkheid in het geding).

De instant messenger wordt door jongeren als het belangrijkste com-
municatiemiddel gezien, belangrijker dan bijvoorbeeld mobiele telefoon 
en sms (zie tabel 2.3). Elkaar echt zien en spreken is nog steeds de meest 
voorkomende vorm van contact met vrienden en vriendinnen. Contact via 
de instant messenger komt echter bijna evenveel voor. Bij dertien- tot vijf-
tienjarigen is er geen verschil tussen meisjes en jongens in het gebruik van 
de instant messenger voor het onderhouden van sociale contacten. Jongens 
zien en spreken elkaar wel iets vaker in het echt dan meisjes, terwijl meisjes 
vaker contact hebben via de (mobiele) telefoon en sms dan jongens.

De twee online studies (studie 2 en 3) onder respectievelijk dertien- tot 
vijftienjarigen en zestien- tot twintigjarigen laten eveneens zien dat com-
municeren via de instant messenger erg populair is. Hierbij moet opge-
merkt worden dat deze respondenten via de MSN Messenger geworven zijn 
en dat het dus uitsluitend om gebruikers van de MSN Messenger gaat. Ech-
ter, omdat iedere gebruiker de oproep maar één keer te zien heeft gekregen, 
en omdat de oproep gedurende een langere tijd is verspreid (tussen vier en 
zes weken), zijn ook jongeren die minder frequent via de messenger com-
municeren, voor het onderzoek benaderd.

Tabel 2.3  Hoe vaak en op welke manier hebben jongens en meisjes van 3-5 jaar 
contact met vrienden/vriendinnen? 2004 (in gemiddelden)

jongens meisjes

elkaar echt zien/spreken 3,93 3,76*

instant messenger 3,30 3,28

sms 1,99 2,55*

bellen (mobiel/ vast) 1,97 2,32*

e-mail 1,69 1,67

chatten 1,24 1,19

* p < .05
De antwoordcategorieën waren: 1 = ‘minder dan 1 keer per dag’, 2 = ‘ongeveer 1 keer per dag’, 3 = 
‘ongeveer 2 à 3 keer per dag’, 4 = ‘ongeveer 4 tot 6 keer per dag’, 5 = ‘minimaal 7 keer per dag’

Bron: IVO factsheet: Online communicatie en het psychosociale welbevinden van 
jongeren (studie )
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Van de respondenten in studie 3 (3-5-jarigen) gebruikte 8 procent de in-
stant messenger (bijna) dagelijks voor communicatie met vrienden en ken-
nissen. E-mailen deed 28 procent (bijna) dagelijks en chatten in een chat-
room deed drie procent (bijna) dagelijks. Op een dag dat deze jongeren 
via de instant messenger communiceerden, deed men dit gemiddeld 2,5 
uur. Van de respondenten in studie 2 (6-20-jarigen), gebruikte 77 procent 
de messenger (bijna) dagelijks. E-mailen deed 37 procent (bijna) dagelijks 
en chatten deed drie procent (bijna) dagelijks. Op een dag dat zestien- tot 
twintigjarigen de instant messenger gebruikten, deden ze dit gemiddeld 
iets langer dan twee uur. 

2.3 Compulsief internetgebruik hangt samen met online commu-
nicatie

Om compulsief internetgebruik bij jongeren te meten, is gebruikgemaakt 
van de verkorte versie van de Compulsive Internet Use Scale (de CIUS), een 
gevalideerd instrument om compulsief internetgebruik bij volwassenen te 
meten (Meerkerk et al. 2005) (zie tabel 2.4). Naast een minimumscore op 

Tabel 2.4 Schaal compulsief internetgebruik a

 1 Hoe vaak vind je het moeilijk om met internetten te stoppen?

 2 Hoe vaak ga je langer door met internetten terwijl je je had voorgenomen om te stoppen?

 3 Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat je minder zou moeten 

internetten?

 4 Hoe vaak ga je liever internetten dan dat je je tijd met anderen doorbrengt (bijvoorbeeld 

vrienden of ouders)?

 5 Hoe vaak kom je slaap te kort door het internetten?

 6 Hoe vaak ben je in gedachten aan het internetten, ook als je niet online bent?

 7 Hoe vaak verheug je je op de volgende keer dat je kunt internetten?

 8 Hoe vaak denk je dat je eigenlijk minder zou moeten internetten?

 9 Hoe vaak heb je geprobeerd om minder tijd aan internetten te besteden en is dat niet 

gelukt?

10 Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten?

11 Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te kunnen internetten?b

12 Hoe vaak maak je je huiswerk niet omdat je wilt internetten?b 
a Antwoordcategorieën: 1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = heel vaak
Cronbach’s alpha varieert tussen .82 en .85. 
b Deze vragen zijn alleen in studie 2 opgenomen.
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de CIUS (een score hoger dan 30 op de 0-itemlijst en een score hoger dan 36 
op de 2-itemlijst) dient een jongere minimaal zestien uur per week actief 
te zijn op internet om als compulsieve internetgebruiker aangeduid te wor-
den. 

Bij ongeveer vijf procent van de dertien- tot vijftienjarigen in studie  is spra-
ke van compulsief internetgebruik. Deze groep jongeren internet gemid-
deld 3 uur per week, tegen twaalf uur per week onder de niet-compulsieve 
jongeren. Uit studie 3 blijkt dat compulsief internetgebruik samenhangt 
met opleidingsniveau waarbij dertien- tot vijftienjarigen op het vmbo vaker 
compulsief internetgebruiker zijn dan hun leeftijdgenoten op havo en vwo. 
Dit suggereert dat het percentage jongeren in de Nederlandse populatie dat 
compulsieve kenmerken vertoont, hoger zal zijn dan genoemde vijf procent 
onder overwegend havo- en vwo-leerlingen. Ongeveer 57 procent van de 
jongeren volgt immers een opleiding op vmbo-niveau. 

Studie 2 en 3 laten inderdaad hogere percentages compulsieve internet-
gebruikers zien, te weten tien procent onder de dertien- tot vijftienjarigen 
en elf procent onder de zestien- tot twintigjarigen. Deze hoge percentages 
zouden echter het gevolg kunnen zijn van het feit dat jongeren zich vrijwillig 
voor studies 2 en 3 hebben aangemeld. De kans bestaat immers dat vooral 
jongeren die intensief van internet gebruikmaken, aan studie 2 en 3 hebben 
deelgenomen, waardoor de kans op deelname van compulsieve gebruikers 
uiteraard ook hoger is. 

Een aantal auteurs heeft gesuggereerd dat in het bijzonder online commu-
nicatie een rol speelt bij het ontstaan van ‘internetverslaving’ (Caplan 2003; 
Chou en Hsiao 2000; Ward 200; Young 997). De interactieve aspecten 
van internet zouden extra aantrekkelijk zijn en een atmosfeer creëren voor 
het ontwikkelen van een compulsieve neiging in het zoeken naar gezel-
schap, sociale steun, seksuele uitdagingen etc. (Young 997). Studie 2 en 3 
bevestigen dat compulsief internetgebruik de sterkste samenhang vertoont 
met instant messaging en vervolgens met chatten in een chatroom, en in 
mindere mate ook met het downloaden van muziek, films etc. Onder zes-
tien- tot twintigjarigen is er tevens een zwak verband met het zoeken van 
porno. Ook in studie  werden cross-sectionele verbanden gevonden tussen 
compulsief internetgebruik enerzijds en instant messengergebruik en chat-
ten en minder sterk met downloaden en e-mailen, en met surfen en porno-
grafie zoeken anderzijds (zie tabel 2.5). 

Helaas laat de cross-sectionele aard van deze data het niet toe om uit-
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spraken te doen over de causale richting van deze relaties. De vraag blijft 
dus of het verband tussen gebruik van de instant messenger en compulsief 
internetgebruik toegeschreven moet worden aan het feit dat compulsieve 
internetgebruikers vaker de instant messenger gebruiken dan niet-compul-
sieve internetgebruikers, of aan het feit dat jongeren die vaak chatten via 
de instant messenger, sneller een patroon van compulsief internetgebruik 
ontwikkelen. 

Op basis van analyse van de longitudinale data van studie  kan geconclu-
deerd worden dat chatten via de instant messenger of in een chatroom de 
kans op het ontstaan van compulsief internetgebruik vergroot, terwijl dit 
niet het geval is voor e-mailen. Het betreft hier effecten van de verschillen-
de internetapplicaties op veranderingen in compulsief internetgebruik zes 
maanden later.5 Van de niet op communicatie gerichte internetapplicaties 
levert ook surfen een bijdrage aan het voorspellen van de ontwikkeling van 
compulsief internetgebruik. Van online gamen gaat daarentegen juist een 
(beperkte) preventieve werking uit; hoe meer tijd men aan online gamen be-
steedt, hoe kleiner de kans op het ontwikkelen van een patroon van com-
pulsief internetgebruik zes maanden later. De effecten van surfen en online 
gamen zijn echter klein.

Tabel 2.5  De voorspellende waarde van verschillende internetapplicaties op 
compulsief internetgebruik (studie )

cross-sectioneel

T1

cross-sectioneel

T2

longitudinaal

T1 - T2

1 informatie zoeken  .01 –.03 –.03

2 surfen  .05  .09 *  .10 *

3 gamen –.02 –.05 –.09 *

4 pornografie zoeken  .05  .08 *  .08

5 downloaden  .18 ***  .17 ***  .08

6 e-mailen  .12 *  .08 *  .08

7 chatten  .30 ***  .20 ***  .24 ***

8 instant messaging  .27 ***  .30 ***  .30 ***

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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2.4 Meisjes lijken gevoeliger voor ‘verslavende’ effect van instant 
messaging

Uit studie  blijkt dat 6, procent van de meisjes en 3,3 procent van de jon-
gens een patroon van compulsief internetgebruik heeft ontwikkeld. Studie 
2 en 3 brengen echter geen sekseverschillen in compulsief internetgebruik 
aan het licht. De vraag of er sekseverschillen in compulsief internetgebruik 
zijn, is dus niet eenduidig te beantwoorden. 

Een andere vraag is of meisjes en jongens even gevoelig zijn voor het ont-
wikkelen van een patroon van compulsief internetgebruik door online com-
municatie. Volgens zowel de longitudinale studie  als de cross-sectionele 
studie 2 zijn meisjes, meer dan jongens, gevoelig voor het ‘verslavende’ effect 
van online communicatie, met name instant messengergebruik. Dit sekse-
verschil wordt echter niet teruggevonden in studie 3. Toekomstig onder-
zoek onder een representatieve steekproef van Nederlandse jongeren zal uit 
moeten wijzen of deze sekseverschillen in het ontwikkelen van een compul-
sieve neiging tot online communiceren daadwerkelijk bestaan.

2.5  Compulsief internetgebruik kan welbevinden en schoolpresta-
ties beïnvloeden

Hoe erg is het eigenlijk als jongeren op een compulsieve manier met inter-
net bezig zijn? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruikgemaakt 
van de longitudinale data van studie 3. Daarbij is getoetst of compulsief 
internetgebruik veranderingen in het psychosociale welbevinden en in de 
ervaren schoolprestaties van jongeren zes maanden later kan voorspellen.6 
Compulsief internetgebruik voorspelt inderdaad een toename in depres-
sieve gevoelens zes maanden later, en daarnaast voorspelt het een afname in 
ervaren kwaliteit van leven en een afname in ervaren schoolprestaties. Het 
gaat weliswaar om relatief kleine effecten7, maar vanwege het longitudinale 
karakter van deze gegevens dienen deze effecten toch serieus genomen te 
worden. 

Omgekeerde causale verbanden waren niet aantoonbaar. Depressieve ge-
voelens, ervaren kwaliteit van leven en ervaren schoolprestaties lijken dus 
niet van invloed te zijn op het ontwikkelen van een patroon van compulsief 
internetgebruik. 
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2.6 Geen eenduidige relatie tussen online communicatie en psy-
chosociaal welbevinden 

Mogelijk heeft veelvuldige online communicatie ook directe gevolgen voor 
het psychosociale welbevinden van jongeren. Een van de eerste studies naar 
de relatie tussen internetgebruik en psychosociaal welbevinden – de Ho-
meNet studie – concludeerde dat jongeren die meer tijd online besteden, 
twee jaar later een lager psychosociaal welbevinden hadden dan jongeren 
die minder tijd online besteden (Kraut et al. 998). Op basis hiervan rede-
neerden de auteurs dat veelvuldige online communicatie met veelal vage 
relaties ten koste zou gaan van goede relaties in het ‘echte leven’. Een follow-
upmeting liet echter zien dat deze negatieve effecten na drie jaar verdwenen 
waren (Kraut et al. 2002). Sinds die eerste studie van Kraut en zijn collega’s 
hebben diverse onderzoeken de relatie tussen internetgebruik en welbevin-
den onderzocht. De meeste van deze studies lieten geen relatie tussen de 
frequentie van internetgebruik en psychosociaal welbevinden zien (Gross 
2004; Gross et al. 2002; Sanders et al. 2000; Wastlund et al. 200). Twee 
studies bieden echter wel steun voor het idee dat frequente online commu-
nicatie negatief samenhangt met psychosociaal welbevinden (Ybarra et al. 
2005; Weiser 200). Het betreft hier echter studies met een cross-sectioneel 
onderzoeksdesign, waardoor geen inzicht verkregen is in de richting van dit 
verband. De vraag blijft dus bestaan of online communicatie een afname in 
psychosociaal welbevinden van jongeren tot gevolg kan hebben. Het is im-
mers heel goed denkbaar dat deze relatie het gevolg is van het feit dat jon-
geren die depressief, eenzaam of sociaal angstig zijn, een voorkeur hebben 
voor online communiceren boven contacten in het ‘echte leven’ (Ybarra et 
al. 2005). 

Om meer inzicht te krijgen in de richting van deze relatie is wederom 
longitudinaal onderzoek vereist. Voor zover bekend is er sinds de studie 
van Kraut en collega’s (998) slechts één longitudinale studie uitgevoerd, te 
weten een studie van dezelfde onderzoeksgroep (Kraut et al. 2002). De re-
sultaten van deze studie laten zien dat online communicatie samenhangt 
met een afname in psychosociaal welbevinden bij introverte jongeren en bij 
jongeren die weinig sociale steun ontvangen, terwijl online communicatie 
juist samenhangt met een toename in psychosociaal welbevinden bij extra-
verte jongeren en jongeren die veel sociale steun ontvangen. Dit effect wordt 
door de auteurs omgeschreven als het ‘the rich get richer’ model. Dit model 
contrasteert met het idee dat door McKenna en Bargh (988; 2000) naar 
voren is gebracht als de sociale-compensatiehypothese. Volgens deze hy-
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pothese zouden diegenen die over weinig sociale reserves beschikken, juist 
extra voordeel hebben bij online communicatie. Het internet zou namelijk 
een relatief veilige plek bieden voor het aangaan van nieuwe sociale interac-
ties en minder een beroep doen op sociale vaardigheden dan face-to-face-
interacties (Ybarra et al. 2005). 

Het bovenstaande suggereert dat de vraag naar de invloed van online 
communicatie op het welbevinden van jongeren te simpel is geformuleerd. 
Eerder zou men de vraag moeten stellen bij welke jongeren online commu-
nicatie gunstige, en bij welke jongeren online communicatie ongunstige ef-
fecten op het psychosociale welbevinden heeft. 

2.7 Eenzame jongens zijn het meest kwetsbaar bij online commu-
nicatie

De longitudinale studie 8 laat allereerst zien dat jongeren die veelvuldig 
chatten via de instant messenger, zes maanden later meer gevoelens van de-
pressie rapporteren dan jongeren die dit minder frequent doen. Dat geldt 
niet voor e-mailen en chatten in een anonieme chatroom. 

In overeenstemming met Kraut et al. (2002) lijkt dit effect van instant-
messengergebruik op depressieve gevoelens sterker te zijn voor eenzame 
dan voor niet-eenzame jongeren.9 In tegenspraak met de bevindingen van 
Kraut is echter dat studie  geen positief effect van instantmessengerge-
bruik op het welbevinden van niet-eenzame jongeren liet zien. 

Het negatieve effect van chatten via de instant messenger lijkt bovendien 
sterker voor jongens dan voor meisjes. Bij jongens werd een significante re-
latie gevonden tussen instantmessengergebruik en depressieve klachten, 
terwijl dit effect bij meisjes niet significant naar voren kwam.0 Het effect 
was echter het sterkst voor jongens die zich relatief eenzaam voelen. De 
kans op een toename in depressieve gevoelens bij intensief instantmessen-
gergebruik lijkt dus het grootst te zijn voor eenzame jongens.

Opvallend is dat gevoelens van depressie niet van invloed zijn op de mate 
waarin jongeren de instant messenger (gaan) gebruiken. Wel bleek dat jon-
geren die zich eenzaam voelen, op termijn minder gebruik gaan maken van 
de instant messenger.8 Een mogelijke verklaring hiervoor kan natuurlijk 
zijn dat deze jongeren minder via de messenger gaan communiceren omdat 
ze voelen dat ze hierdoor gevoelens van somberheid ontwikkelen. Deze ge-
voelens van somberheid zouden het gevolg kunnen zijn van negatieve erva-
ringen met chatten via de messenger. Het lijkt aannemelijk dat jongeren die 
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sociaal niet goed geïntegreerd zijn, een groter risico lopen om via de mes-
senger negatieve ervaringen op te doen, bijvoorbeeld door het ontvangen 
van flames (scheldberichten), door online pesten of door het ervaren van so-
ciale afwijzing.

Om hier meer zicht op te krijgen is jongeren in studie 2 gevraagd hoe ze 
zich meestal voelen tijdens chatten via de instant messenger, en is onder-
zocht of er verschillen bestaan tussen jongeren die hoog en laag scoren op 
eenzaamheid, en jongeren die hoog en laag scoren op sociale angst. Hieruit 
blijkt dat jongeren die zich eenzaam voelen, en jongeren die sociaal angstig 
zijn, meer negatieve en minder positieve gevoelens hebben tijdens het com-
municeren via de instant messenger dan jongeren die niet eenzaam of so-
ciaal angstig zijn. Eenzame en sociaal angstige jongeren zeggen vaker dat 
ze zich tijdens het chatten via de messenger vervelend, kwaad en somber 
voelen, en minder vaak dat ze zich tijdens het chatten via de messenger vro-
lijk, lacherig, tevreden en gelukkig voelen. Deze bevinding is in overeen-
stemming met het idee dat eenzame en sociaal angstige jongeren minder 
positieve en meer negatieve ervaringen hebben bij communiceren via de 
instant messenger. Omdat deze conclusie gebaseerd is op cross-sectionele 
gegevens, zou men echter kunnen redeneren dat de resultaten het gevolg 
zijn van het feit dat eenzame en sociaal angstige jongeren vaker negatieve 
gevoelens ervaren dan sociaal geïntegreerde jongeren. Andere aanwijzingen 
uit studie 2 zijn echter ook in overeenstemming met het idee dat instant-
messengergebruik een negatieve invloed op het psychosociale welbevinden 
van sociaal geïsoleerde jongeren kan hebben. Zo blijkt er een cross-secti-
oneel verband te bestaan tussen het gebruik van de instant messenger en 
depressieve gevoelens bij jongeren die eenzaam zijn, maar niet bij jongeren 
die niet eenzaam zijn.2

Een ander opvallend resultaat is dat eenzame en sociaal angstige jonge-
ren, juist meer dan leeftijdgenoten die niet eenzaam of sociaal angstig zijn, 
voordelen van online communicatie ervaren. Jongeren is gevraagd om aan te 
geven wat zij zelf vinden dat de voordelen zijn van online communicatie bo-
ven communicatie in het ‘echte leven’. In vergelijking met jongeren die niet 
eenzaam of sociaal angstig zijn, zien eenzame en sociaal angstige jongeren 
meer voordelen van online communicatie. Zo vinden ze chatten via de in-
stant messenger relatief leuker, intiemer, opener, en prettiger dan gesprek-
ken in het echt. Daarnaast vinden eenzame en sociaal angstige jongeren 
– meer dan hun sociaal geïntegreerde leeftijdgenoten – dat ze bij chatten via 
de instant messenger beter hun gevoel kunnen uiten, meer zichzelf kunnen 
zijn en meer geaccepteerd worden dan bij ‘gewone’ gesprekken. Gezien de 
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relatief negatieve gevoelens die sociaal angstige en eenzame jongeren tijdens 
het instantmessengergebruik ervaren, lijken deze gegevens echter vooral 
een reflectie te zijn van negatieve ervaringen met communicatie in het ‘echte 
leven’. Deze jongeren zien immers een aantal voordelen van online commu-
nicatie boven real life communicatie, maar online communicatie lijkt tegelij-
kertijd meer negatieve en minder positieve ervaringen op te leveren. 

Deze bevindingen ondersteunen het idee dat eenzame jongeren het in-
ternet als een relatief veilige plek beschouwen voor het aangaan van sociale 
interacties (cf. Ybarra et al. 2005), maar levert geen steun voor de sociale 
compensatiehypothese die stelt dat eenzame jongeren extra voordeel zou-
den hebben van online communicatie (McKenna en Bargh 988; 2000). 
Evenmin wordt steun gevonden voor de ‘the rich get richer’ hypothese, het 
idee dat jongeren die al bevredigende sociale relaties hebben, extra van on-
line communicatie zouden profiteren. De huidige bevindingen bieden voor-
al ondersteuning voor het idee dat met name jongeren die sociaal zwakker 
zijn, nadelige gevolgen van online communicatie ervaren. Het lijkt er dus 
vooral op dat ‘the poor get poorer’!

2.8 Ouders kunnen compulsief internetgebruik van jongeren 
helpen voorkómen

Wat kunnen ouders doen om te voorkómen dat jongeren een patroon van 
compulsief internetgebruik ontwikkelen? Om deze vraag te kunnen beant-
woorden zijn in de cross-sectionele studie 3 acht internetspecifieke opvoe-
dingskenmerken gemeten, te weten: () regels ten aanzien van de frequentie 
en duur van het internetgebruik, (2) regels ten aanzien van de inhoud van 
het internetgebruik, (3) de mate waarin excessief internetgebruik wordt 
getolereerd, (4) frequentie van communicatie over internetgebruik, (5) 
kwaliteit van communicatie over internetgebruik, (6) begeleiding bij inter-
netgebruik, (7) waarschuwingen voor de risico’s van internetgebruik, en (8) 
samen met de ouders internetten. Daarnaast is gevraagd waar men in huis 
zoal internet kan gebruiken. 

Zoals figuur 2. laat zien, blijken vier van de acht opvoedingskenmerken 
samen te hangen met compulsief internetgebruik.3 Naarmate ouders ex-
cessief internetgebruik van hun kind – hier gedefinieerd als gedurende een 
hele dag in het weekend internetten – minder tolereren, en naarmate de 
kwaliteit van communicatie over het internetgebruik tussen ouder en kind 
beter is, is de kans kleiner dat jongeren van dertien tot vijftien jaar een pa-
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troon van compulsief internetgebruik ontwikkelen. De mate waarin ouders 
ingrijpen bij excessief internetgebruik, en de kwaliteit van communicatie 
over internetgebruik hangen echter ook samen met het schoolniveau van de 
jongeren: jongeren met een hoger opleidingsniveau zeggen vaker dat ouders 
zouden ingrijpen wanneer ze een hele weekenddag zouden internetten, en 
zeggen ook vaker dat de kwaliteit van communicatie over internetgebruik 
goed is. Daarnaast onderhoudt opleidingsniveau ook een directe relatie met 
compulsief internetgebruik, waarbij jongeren met een lager opleidingsni-
veau vaker compulsief internetgebruiker zijn. 
 Figuur 2. laat verder zien dat de kans op compulsief internetgebruik 
kleiner is als ouders regels stellen over de inhoud van het internetgebruik. 
Daarnaast is er een onverwachte relatie tussen het stellen van regels ten 
aanzien van frequentie en duur van het internetgebruik en compulsief in-
ternetgebruik. Naarmate ouders meer regels stellen ten aanzien van fre-
quentie en duur van het internetgebruik, zijn jongeren vaker compulsieve 
internetgebruikers. Dit is opmerkelijk, omdat het veel logischer zou zijn 
wanneer jongeren minder vaak compulsief internetgebruiker zouden zijn 
als ouders deze regels stellen. Belangrijk is echter dat het hier om cross-sec-
tionele relaties gaat, die niets zeggen over oorzaak en gevolg. Wellicht is dit 
verband het gevolg van het feit dat ouders meer regels ten aanzien van duur 
en frequentie gaan stellen als ze merken dat hun kinderen kenmerken van 
compulsief internetgebruik vertonen.

Figuur 2.  Voorspelling van compulsief internetgebruik door opvoedingsken-
merken 
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Uit longitudinale analyses, waarbij beide causale paden gezamenlijk in één 
model getoetst zijn4, blijkt echter dat geen van beide causale paden signifi-
cant is. Met andere woorden: hoewel het onderzoek aanwijzingen oplevert 
dat ouders meer regels ten aanzien van duur en frequentie gaan stellen als 
ze merken dat hun kinderen compulsief internetten, wordt dit verband lon-
gitudinaal niet gevonden. 

Ook voor de andere drie internetspecifieke kenmerken zijn de causale 
paden in longitudinale analyses getoetst.4 Deze analyses hebben uitgewe-
zen dat er longitudinaal alleen een significante relatie bestaat met kwaliteit 
van communicatie, en dus niet met de andere twee opvoedingskenmerken: 
regels ten aanzien van de inhoud van internetgebruik en tolerantie ten aan-
zien van excessief gebruik. Met andere woorden: deze studie levert duidelij-
ke aanwijzingen op dat kwalitatief goede gesprekken over internetgebruik 
met de ouders enige bescherming kunnen bieden tegen het ontstaan van 
compulsief internetgebruik bij het kind. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er aanwijzingen zijn dat 
het stellen van regels ten aanzien van de inhoud van het internetgebruik van 
het kind (welke sites men bezoekt, met wie men contact heeft via internet 
etc.) en reageren bij excessief gebruik (bijvoorbeeld er iets van zeggen als het 
kind op een weekenddag de hele dag zou internetten) de kans op het ont-
staan van compulsief internetgebruik bij jongeren kunnen helpen voorkó-
men. Echter, vooral het hebben van kwalitatief goede gesprekken over het 
internetgebruik van het kind is van belang. Als jongeren zich op hun gemak 
voelen, zich begrepen en serieus genomen voelen als ze met hun ouders over 
hun internetgebruik praten, dan is de kans kleiner dat ze een patroon van 
compulsief internetgebruik ontwikkelen. Opmerkelijk is dat er geen enkel 
effect is gevonden van frequentie van communicatie. Het gaat er dus niet 
om hoe vaak een ouder met zijn/haar kind over zijn/haar internetgebruik 
praat, maar dat er op een constructieve en ondersteunende manier over ge-
sproken wordt. Tot slot is het opmerkelijk dat regels over de frequentie en 
de duur van het internetgebruik van het kind geen beschermend effect heb-
ben. 

2.9  Conclusies

Communicatie via de instant messenger – het zogenaamde MSN’en – is zeer 
populair onder Nederlandse jongeren. De instant messenger wordt door 
jongeren als het belangrijkste communicatiemiddel gezien (belangrijker 
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dan mobiele telefoon, sms en e-mail) en wordt het meest frequent gebruikt 
voor het onderhouden van contacten met vrienden en leeftijdgenoten. In-
tensief gebruik van de instant messenger lijkt echter nadelige gevolgen te 
kunnen hebben voor het welbevinden en functioneren van sommige jonge-
ren. Zo is er een zeker risico dat jongeren compulsief internetgebruik (‘in-
ternetverslaving’) ontwikkelen. Dit risico is hoger onder jongeren die inten-
sief communiceren via de instant messenger, dan onder jongeren die andere 
internetfuncties (bijvoorbeeld games) intensief gebruiken. Daarnaast is dit 
risico groter onder jongeren die regelmatig chatten in een anonieme chat-
room. Aangezien regelmatig chatten in een anonieme chatroom weinig 
voorkomt onder jongeren, is vooral het intensieve instantmessengergebruik 
een risicofactor. 

Een patroon van compulsief internetgebruik lijkt ten koste te kunnen 
gaan van schoolprestaties en van het algemene psychosociale welbevinden 
van jongeren. Daarnaast lijkt online communicatie ook direct een negatieve 
invloed op het psychosociale welbevinden van jongeren te kunnen hebben, 
een invloed dus die niets te maken heeft met compulsief internetgebruik. 
Veelvuldig via de instant messenger communiceren kan de kans vergroten 
op het ontwikkelen van depressieve gevoelens. Dit risico lijkt echter gro-
ter voor jongens, met name jongens die zich wel eens eenzaam voelen. Dat 
veelvuldig gebruik van de instant messenger vooral bij eenzame jongens een 
verhoogd risico op depressieve klachten geeft, zou verklaard kunnen wor-
den door het feit dat eenzame jongens relatief vaak met min of meer vreem-
den of vage bekenden communiceren. Recent onderzoek van Valkenburg 
en collega’s (Valkenburg et al. 2005) suggereert dat online communicatie 
met vreemden tot vermindering van het algemene welbevinden leidt, maar 
dat dit met name het geval is als jongeren zich wel eens eenzaam voelen. 
Daarnaast lijkt het aannemelijk dat sociaal kwetsbare jongeren eerder het 
slachtoffer worden van negatieve sociale interacties op internet, zoals bij-
voorbeeld online pesten en uitingen van sociale afwijzing. In dit verband is 
het zinvol om te vermelden dat de (relatieve) anonimiteit van online com-
municatie het jongeren gemakkelijker maakt om zich negatief te uiten of 
zich verbaal agressief te gedragen (Benschop 997). 

Negatieve gevolgen van communicatie via internet lijken enerzijds sa-
men te hangen met de aantrekkingskracht van online communicatie en het 
daarmee samenhangende risico van controleverlies. Anderzijds lijken deze 
samen te hangen met teleurstellende en kwetsende ervaringen die jongeren 
bij online communicatie op kunnen doen. Recent onderzoek suggereert dat 
online pesten veelvuldig voorkomt (Qrius 2005), en ook de populaire media 
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rapporteren met enige regelmaat over de uitwassen van online communica-
tie. Sommige jongeren lijken moeilijk om te kunnen gaan met de vrijheden 
en verleidingen die online communicatie biedt; ze verliezen zichzelf of hun 
‘fatsoen’ in de communicatie met anderen.

Tot op heden is er vanuit de overheid, maar ook vanuit scholen en ou-
ders, nog weinig aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van online 
communicatie. Zo besteedt slechts een klein deel van de scholen aandacht 
aan online pesten en zijn er vanuit de overheid nog nauwelijks initiatieven 
gericht op het internetgebruik van jongeren. Het mag duidelijk zijn dat kin-
deren en jongeren, meer dan volwassenen, het slachtoffer kunnen worden 
van negatieve invloeden van online communicatie. Ervaringen met leeftijd-
genoten zijn in sterke mate van invloed op de ontwikkeling van de sociale 
en persoonlijke identiteit. De vroege adolescentie is bij uitstek de ontwik-
kelingsfase waarin jongeren bevestiging bij elkaar zoeken en kwetsbaar 
zijn voor negatieve sociale interacties met leeftijdgenoten. Dit maakt het 
noodzakelijk om het internetgebruik van jongeren en de gevolgen daarvan 
systematisch te monitoren. Het belang van zo’n monitor is groot omdat 
er op dit moment nog weinig representatief en longitudinaal onderzoek is 
naar het internetgebruik van Nederlandse jongeren en de mogelijke gevol-
gen daarvan. Een monitor zou de functie moeten hebben ‘een vinger aan de 
pols’ te houden en dient ontwikkelingen en trends in internetgebruik en in-
ternetgerelateerde problemen van jongeren tijdig te signaleren. Daarbij zou 
speciale aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen van veelvuldige 
online communicatie voor sociaal kwetsbare jongeren. Immers, de huidige 
onderzoeken wijzen op een zeker risico voor deze jongeren om door online 
communicatie in een negatieve spiraal terecht te komen waarbij sociale en 
emotionele problemen verder toenemen.

Daarnaast zouden docenten en ouders jongeren dienen te wijzen op de 
mogelijke risico’s van (intensieve) online communicatie. Zij zouden meer 
aandacht dienen te besteden aan de sociale omgangsvormen op het internet 
en aan de mogelijke risico’s van online pesten. Zowel ouders als docenten 
zouden daartoe meer informatie van de overheid dienen te krijgen over de 
mogelijke negatieve gevolgen van intensief internetgebruik en veelvuldige 
online communicatie door jongeren. Het huidige onderzoek toont immers 
aan dat zorgvuldige aandacht van ouders internetgerelateerde problemen 
bij hun kinderen helpt voorkómen. 
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Noten

  Het onderzoek beschreven als studie 2 en 3 is mede mogelijk gemaakt dankzij fi-
nanciële steun van MSN Nederland. Verder bedanken we Willem Bosveld voor 
zijn bijdrage aan dit hoofdstuk.

2  Studie : Van den Eijnden et al. (2004) en Van den Eijnden et al. (2006a); studie 2: 
Van den Eijnden (2006); studie 3: Van den Eijnden et al. (2006b).

3  Bij een cross-sectioneel design worden op één tijdstip bij een groep respondenten 
gegevens verzameld; bij een longitudinaal design gebeurt dat bij dezelfde groep 
respondenten op meerdere momenten (bijvoorbeeld na een tijdsinterval van zes 
maanden).

4  Voor studie  zijn alleen scholen in Limburg en Noord-Brabant benaderd en heb-
ben er meer havo- en vwo-leerlingen (respectievelijk 42% en 4%) dan vmbo-leer-
lingen (7%) deelgenomen. Aan studie 2 en 3 namen jongeren uit heel Nederland 
en van alle schooltypen deel. Hier is echter evenmin sprake van representativiteit, 
omdat jongeren zichzelf voor het onderzoek hebben aangemeld, waardoor moge-
lijk zelfselectie is opgetreden.

5  Het effect van internetapplicaties (T: eerste tijdstip) op compulsief internetge-
bruik zes maanden later (T2; tweede tijdstip) is getoetst na gecontroleerd te heb-
ben voor compulsief internetgebruik op T. 

6  Voor deze longitudinale analyses zijn drie hiërarchische regressieanalyses uit-
gevoerd, waarbij demografische variabelen in stap  waren opgenomen, in stap 2 
respectievelijk depressie op T, kwaliteit van leven op T en schoolprestatie op T 
als predictoren waren opgenomen, en compulsief internetgebruik op T in stap 3 
was opgenomen. Afhankelijke variabelen waren respectievelijk depressie op T2, 
kwaliteit van leven op T2 en schoolprestatie op T2.

7  Gestandaardiseerde beta’s zijn –.08 (p < .05) voor kwaliteit van leven, –.0 (p < 
.05) voor schoolprestaties en . (p < .0) voor depressieve gevoelens.

8  Longitudinale relaties zijn getoetst door middel van cross-lagged panel analyses 
(Finkel 995). Daarbij is een model getoetst waarbij instant messengergebruik, 
compulsief internetgebruik, depressieve gevoelens en eenzaamheid op T predic-
toren waren voor de overeenkomstige variabelen op T2. De resultaten laten een 
significante cross-relatie zien tussen instantmessengergebruik op T en compul-
sief internetgebruik op T2 (ß = .09), tussen instantmessengergebruik op T en de-
pressieve gevoelens op T2 (ß = .09) en tussen eenzaamheid op T en instantmes-
sengergebruik op T2 (ß = –.2), waarbij gecontroleerd is voor de andere relaties in 
het model.

9  Deze groepsindeling is gemaakt op basis van een mediaansplit.
0  Het pad van instant messaging op T naar depressieve klachten op T2 was niet 
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significant voor meisjes (ß = .06, n.s.), maar wel voor jongens (ß = .5, p < .05).
  De relatie tussen instant messaging op T en depressieve klachten op T2 was het 

sterkst voor jongens die zich eenzaam voelen (ß = .6, p < .05).
2  In een hiërarchische regressieanalyse is getoetst in hoeverre demografische vari-

abelen (stap ) eenzaamheid en instant messaging (stap 2) en de interactie tussen 
eenzaamheid en instant messaging (stap 3) depressieve klachten kunnen voor-
spellen. Naast hoofdeffecten voor eenzaamheid (ß = .45, p < .00) en instant mes-
saging (ß = ., p < .00) werd ook een significant interactie-effect gevonden (ß = 
.3, p < .0).

3  Voor het toetsen van deze cross-sectionele relaties is gebruikgemaakt van Struc-
tural Equation Modeling met behulp van LISREL (Jöreskog en Sörbom 996).

4  Longitudinale relaties zijn getoetst door middel van cross-lagged panel analyses 
(Finkel 995). Daarbij zijn modellen getoetst met op T een opvoedingskenmerk 
en compulsief internetgebruik als predictoren voor de overeenkomstige varia-
belen op T2. De aanwezigheid van een significante cross-relatie geeft aan dat er 
sprake kan zijn van een invloed van het opvoedingskenmerk op compulsief inter-
netgebruik en/of van een invloed van compulsief internetgebruik op een opvoe-
dingskenmerk. 
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Tara is een jong meisje (16) dat op 
internet oogt  als een jonge vrouw met 
niet te missen ambities. Bijtend op een 
met bont gevoerde handboei kijkt ze 
uitdagend de camera in. Op de foto is 
de tekst ‘wanna play with me?’geplakt. 
Haar moeder Mirjam: ‘Ik geniet ervan 
hoe zelfverzekerd mijn dochter is op 
internet.’ 

Tara (16)
‘Op Sugababes.nl kun je foto’s van 
jezelf neerzetten en contact maken met 
meiden van Sugababes.nl en Superdu-
des.nl. Mijn nickname is “Stoeipoesj”. 
 Regelmatig trek ik me terug op m’n 
kamer en houd ik een soort fotosessie. 
Dan trek ik nieuwe kleren aan, maak me 
op. Ik maak de foto’s zelf of vraag mijn 
moeder of een vriendin. Gezellig is dat. 

Meer dan dertig heel goede Suga-
babes-buddies heb ik. Complimenten 
over je uiterlijk zijn leuk, maar op 
internet telt meer hoe sociaal je bent. 
Ik heb een online vriendenkring die 
altijd op internet is. We zijn altijd 
bereikbaar. Stuur je iemand een be-
richtje en je krijgt pas de volgende dag 
antwoord, dan is dat niet echt attent. 
Ik ben dan alweer vergeten waar het 
over ging. 
 Mijn vriendengroep komt massaal 
voor me op wanneer ik ‘haters’ op m’n 
profielpagina krijg, mensen die mijn 
foto’s afzeiken. Die steun voelt goed. 
Voor veel mensen ben ik een luisterend 
oor. Via MSN storten vrienden, maar ook 
onbekenden hun hart bij me uit. Met 
Taar kun je overal over praten, zeggen 
ze. Op internet kan ik mezelf zijn.

Tara (16): ‘Op internet kan ik mezelf zijn’
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 Soms begrijp ik niet hoe mijn moeder 
zich vroeger kon vermaken. Wat deed ze 
zonder pc, zonder internet, zonder MSN? 
Je verveelt je toch te pletter?
Eén keer heb ik via internet met een 
jongen afgesproken zonder dat aan m’n 
moeder te vertellen. Ik deel alles met 
haar, maar nu had ik niets gezegd. Ik was 
bang dat ze nee zou zeggen. En verder: 
liefde maakt blind. Ik heb haar een sms 
gestuurd toen ik de laatste trein miste en 
bij hem moest blijven slapen.’

Mirjam, de moeder van Tara 
‘Toen ik dat sms-bericht kreeg, heb ik 
haar meteen gebeld en gedreigd de 
politie te bellen. “Alsof ik een crimineel 
ben”, hoorde ik op de achtergrond de 
jongen zeggen met wie ze had afgespro-
ken. Ik wist wie het was, ze had er al 
anderhalf jaar contact mee. Maar ik was 
in paniek. Het is allemaal goed gekomen, 
het viel mee. Maar het gebeurt niet meer. 
Ze spreekt nu hier af. Thuis.’
 ‘Tara is zo’n onzeker meisje. Ze wil 
een beugel, maar we hebben het geld 
niet. Maar kijk eens naar haar foto’s. Ze 
is mooi, lief, zelfverzekerd. Ik geniet er-
van als ze zonder make-up is afgebeeld, 
blij met zichzelf. Ik geniet ervan als ze 
complimenten krijgt. Sugababes heeft 
haar sterker gemaakt.

 Tara kan het goed gebruiken. Mak-
kelijk hebben we het niet gehad. Haar 
vader en ik zijn gescheiden toen ze vier 
jaar was en haar zus zes. Eerst waren 
de kinderen beurtelings bij mij en bij 
hun vader. Ik hertrouwde, te snel, met 
iemand die me mishandelde. Toen ik bij 
hem wegging, stond ik op straat. Geen 
werk, geen inkomen, geen huis. Op dat 
moment bedong hun vader, inspecteur 
woningtoezicht, de ouderlijke macht. 
Ik was ze kwijt. Sinds zes jaar heb ik ze 
weer bij me. En we zijn onafscheidelijk.
 Tara is een binnenvetter. Ze kan 
anderen over hun problemen laten 
praten, maar ze laat zichzelf niet zo 
gauw zien. Niet zo lang geleden stond er 
een gedicht op haar profiel. Over haar 
vader. Ik wist niet dat het zo hoog zat. 
Ze schreef dat ze van hem houdt, dat ze 
contact zoekt, maar zich elke keer voelt 
afgewezen. Ze mist hem. Ik denk dat 
ze te veel op haar moeder lijkt. Dat hij 
daarom niet belt. 
 Mijn dochters en ik zijn niet te breken. 
We kunnen over alles praten. Nou ja, 
over bijna alles. Ik heb zelf ook een Su-
gababes-profiel. Krijg ik complimentjes 
van jongetjes van zestien. Lief, hoor!’ 

Door Remco Pijpers
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3 Jongeren en hun identiteitsexperimen-
ten op internet

Patti M. Valkenburg, Alexander P. Schouten en Jochen Peter
 

Kinderen en jongeren hebben nog nooit zo veel gelegenheid gehad om met 
hun identiteit te experimenteren als sinds de komst van internet. Ze kun-
nen zich op internet niet alleen mooier, slimmer of extraverter voordoen 
dan ze in werkelijkheid zijn, maar ze kunnen er ook vrijer dan ooit expe-
rimenteren met hun geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur. Dit hoofdstuk 
biedt inzicht in de vraag in hoeverre jongeren internet gebruiken om met 
hun identiteit te experimenteren en welke gevolgen dit heeft voor hun zelf-
vertrouwen en welbevinden. Om deze vraag te beantwoorden, baseren we 
ons op twee surveyonderzoeken die we recentelijk onder Nederlandse jon-
geren hielden. Het eerste gaat over de vraag óf en hoe jongeren op internet 
met hun identiteit experimenteren (Valkenburg et al. 2005a). Het tweede 
onderzoek richt zich specifiek op het gebruik en de gevolgen van profielsi-
tes. Dit zijn sites die jongeren gelegenheid bieden een profiel te onderhou-
den. Een profiel is een soort homepage waarop jongeren een of meer foto’s 
en een beschrijving van zichzelf kunnen plaatsen om reacties van andere ge-
bruikers van de site uit te lokken (Valkenburg et al. 2005b). 

3.  Zelf, identiteit, identiteitsexperimenten en zelfpresentatie

In de identiteitsliteratuur worden vaak de begrippen ‘zelf ’ en ‘identiteit’ 
onderscheiden. De meeste onderzoekers beschouwen zelf en identiteit als 
gerelateerde, maar verschillende concepten. Men gaat ervan uit dat een vol-
wassen individu slechts één zelf heeft dat – idealiter – relatief stabiel is. Dit 
individu kan echter tegelijkertijd verschillende identiteiten hebben (Harter 
999). Deze identiteiten komen tot stand in wisselwerking met de omgeving 
en kunnen sterk wisselen per relationele context. Zo kan iemand een an-
dere identiteit benadrukken in zijn of haar gezinscontext dan in zijn of haar 
vriendenkring, hobbyclub of werkomgeving. 
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Het zelf en zijn identiteiten nemen deel aan het sociale leven via ‘zelfpresen-
tatie’ (Baumeister 998): de pogingen van individuen om informatie en beel-
den over hun zelf en zijn identiteiten over te brengen. Een belangrijk motief 
voor het presenteren van jezelf is het uitdrukken van een bepaalde identi-
teit. Een tweede motief is anderen te beïnvloeden, om materiële beloningen 
te krijgen, zoals geld, of immateriële, zoals aardig of slim gevonden te wor-
den. Er zijn in de literatuur veel verschillende zelfpresentatiestrategieën 
beschreven (bijv. Goffman 959; Jones en Pitmann 982). De meest voorko-
mende strategie is genegenheidsbevordering (ingratiation), de strategie om 
anderen te overtuigen van de aantrekkelijkheid van bepaalde uiterlijke of 
innerlijke kwaliteiten. Een tweede zelfpresentatiestrategie is intimidatie. 
Iemand die intimideert, wil niet aardig gevonden worden, maar gevreesd, of 
in ieder geval geloofd. Een derde strategie is zelfpromotie. Een zelfpromo-
tor wil anderen van zijn competenties (bijv. kracht of intelligentie) overtui-
gen en wil gerespecteerd worden (Jones en Pitmann 982). 
 
Internetcommunicatie heeft kenmerken die identiteitsexperimenten be-
vorderen
Theorieën over zelfpresentatie gaan ervan uit dat individuen een inherente 
neiging hebben om het zelf en zijn identiteiten op een geïdealiseerde manier 
te presenteren (Goffman 959; Baumeister 998). Het internet biedt daar 
rijkelijk gelegenheid toe. In de eerste plaats is veel internetcommunicatie 
gekenmerkt door verminderde audiovisuele informatie. Dit kan gebruikers 
aanmoedigen zichzelf anders te presenteren. Immers, omdat de ontvanger 
van de informatie over minder audiovisuele informatie beschikt, kan de 
zender gemakkelijker bepaalde fysieke of persoonlijkheidskenmerken ver-
bergen of juist benadrukken. 

De verminderde visuele en auditieve informatie op internet kan er ook 
voor zorgen dat gebruikers zich minder geremd voelen om bepaalde intieme 
aspecten van zichzelf bloot te geven. Dit proces wordt wel uitgelegd met het 
zogenoemde ‘stranger-on-the-train’ fenomeen, waarmee bedoeld wordt dat 
mensen soms eerder intieme informatie onthullen aan een vreemde naast 
wie ze toevallig in de trein of het vliegtuig zitten dan aan mensen in hun 
bestaande circuit. 

Een laatste kenmerk van internet dat identiteitsexperimenten kan be-
vorderen, is dat internetcommunicatie vaak plaatsvindt in sociale gemeen-
schappen die relatief veraf staan van de bestaande, offline circuits. Deze vir-
tuele gemeenschappen vereisen vaak minder ‘commitment’ van hun leden. 
Dit kan de mogelijkheden voor identiteitsexperimenten verhogen, omdat 
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er minder sancties op afwijkend of ongeremd gedrag bestaan dan in de be-
staande circuits. 

Kinderen en adolescenten experimenteren meer met hun identiteit
Identiteitsexperimenten en zelfpresentatie ontwikkelen zich sterk gedu-
rende de kindertijd en adolescentie. In de kleutertijd experimenteren kin-
deren met verschillende identiteiten en rollen als ze fantasiespel bedrijven. 
In hun spel nemen ze de rol van stewardess, brandweerman of superheld 
aan en experimenteren zo met hun mogelijkheden en grenzen (Singer en 
Singer 990). Vanaf een jaar of acht zijn kinderen in staat doelbewust ver-
schillende identiteiten en zelfpresentatiestrategieën aan te wenden om an-
deren te beïnvloeden (Aloise-Young 993). Zij kunnen dan bijvoorbeeld in 
het openbaar doen alsof ze absoluut niet geïnteresseerd zijn in een bepaald 
kleuterprogramma omdat ze daar te oud voor zijn, om ditzelfde program-
ma vervolgens met het grootste genoegen in het geheim te bekijken (Val-
kenburg en Cantor 2000). 

De behoefte aan identiteitsexperimenten en zelfpresentatie is echter het 
meest cruciaal in de tienertijd. In het bijzonder de vroege-adolescentiepe-
riode kenmerkt zich door een hoge mate van zelfbewustzijn: jonge adoles-
centen overschatten vaak de mate waarin anderen op hen letten, en kunnen 
zich extreem druk maken over hoe ze overkomen op anderen (Harter 999). 

De vorming van een stabiel, geïntegreerd zelf is een van de belangrijkste 
opdrachten in de adolescentie (Erikson 968). Theorieën over adolescentie 
gaan ervan uit dat vooral de vroege adolescentie (2-4 jaar) wordt geken-
merkt door een onstabiel zelf (Brinthaupt en Lipka 2002). In deze periode 
vinden dramatische hormonale, cognitieve en sociale veranderingen plaats. 
De combinatie van deze veranderingen zorgt ervoor dat de vroege adoles-
centie een kritieke tijd is voor onderzoek naar het zelf en de identiteiten, en 
mede hierdoor voor identiteitsexperimenten. Het is daarom te verwachten 
dat identiteitsexperimenten en zelfpresentatie via het internet vooral in de 
pre-adolescentie (9-2 jaar) en vroege adolescentie (2-4 jaar) plaatsvinden. 

3.2 Grootste deel jongeren doet zich op internet anders voor

Om te onderzoeken of en in hoeverre jongeren met hun identiteit experi-
menteren, hebben we een surveyonderzoek uitgevoerd onder zeshonderd 
Nederlandse jongeren van negen tot achttien jaar. De jongeren waren af-
komstig van drie basisscholen en drie middelbare scholen in de regio Am-
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sterdam-Haarlem. Deze scholen waren zo gekozen dat ze jongeren re-
presenteerden van alle educatieve en sociaal-economische niveaus. De 
vragenlijsten bestonden uit vragen over hun chatgedrag en over de frequen-
tie waarmee jongeren zich op internet anders voordoen, en waarom ze dit 
doen. De vragenlijsten werden klassikaal afgenomen (zie Valkenburg et al. 
2005a). 

Uit dit onderzoek bleek dat maar liefst 72 procent van de negen- tot 
twaalfjarigen aangeeft dat zij zich wel eens anders voordoen op internet. 
Daarnaast zegt ruim de helft (53%) van de dertien- tot veertienjarigen dit 
te doen, terwijl van de vijftien- tot achttienjarigen nog slechts 28 procent 
aangeeft zich op internet wel eens anders voor te doen. Uit het antwoord 
op de vraag hóe ze zich het meest anders voordoen, blijkt dat als jongeren 
zich anders voordoen, ze zich dan het liefst als iemand voordoen die ouder 
(50%) en flirteriger (3%) is dan ze in werkelijkheid zijn (zie Valkenburg et 
al. 2005a). Ook dit geldt met name voor jongere adolescenten. Tabel 3., die 
gebaseerd is op de open antwoorden van negen- tot achttienjarigen, geeft 
aan hoe jongeren zich op internet anders voordoen. De tabel is uitgesplitst 
voor jongens en meisjes, en oudere en jongere adolescenten. 

Tabel 3. De identiteitsexperimenten op internet van 9-8-jarigen (in procenten)*
hele steekproef 9-13-jarigen 14-18-jarigen jongens meisjes

een ouder persoon 49,8 53,2 44,0 39,8 59,2

een macho persoon  2,9 - -  4,2  0,8

een mooier persoon  6,6  9,1  2,2  1,7 11,2

een flirterig persoon 13,2 - - - -

iemand met een ander geslacht  9,5 - - - -

een kennis uit de omgeving 17,7 - - 22,0 13,6

een fantasiefiguur 12,8 - - 16,9  8,8

anders 10,7 - - - -

* De subgroepverschillen die in de tabel zijn opgenomen, zijn significant (p < .10)

Zoals tabel 3. laat zien, doen meisjes zich vaker ouder voor dan jongens. 
Dit heeft ermee te maken dat meisjes wat vaker dan jongens verkering 
hebben met iemand die wat ouder is, terwijl dit voor jongens andersom is. 
Aangezien meisjes fysiek gemiddeld één tot twee jaar op jongens voorlig-
gen, hebben zij behoefte aan jongens die lichamelijk (en ten dele geestelijk) 
net zo oud als zij zijn. Conform bestaande rolverdelingen tussen de seksen 
doen meisjes zich ook wat vaker mooier voor dan jongens, terwijl jongens 
zich op hun beurt weer meer macho voordoen dan meisjes. Jongens en 
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meisjes verschillen niet in flirterig gedrag op internet. Zulk gedrag vertoont 
zowel dertien procent van de jongens als dertien procent van de meisjes 
naar eigen zeggen. Opvallend is verder dat ongeveer achttien procent van de 
jongeren zich wel eens voordoet als een bestaand iemand uit de eigen om-
geving. Voorbeelden zijn een vriend of vriendin, de buurvrouw, de leraar, 
of gewoon iemand uit de straat. Zich voordoen als iemand van het andere 
geslacht (gender-swapping) komt bij ongeveer tien procent van de jongens en 
tien procent van de meisjes voor. 

Jongeren experimenteren online om zichzelf te ontdekken, hun verlegen-
heid te overwinnen en vrienden te maken
We hebben jongeren ook gevraagd wat hun motieven zijn om op internet 
identiteitsexperimenten uit te voeren. Dit is belangrijk om te weten, om-
dat de gevolgen van zulke experimenten afhankelijk kunnen zijn van de 
motieven. Als jongeren zich bijvoorbeeld in het dagelijkse leven vaak anders 
gedragen dan normaal omdat ze weinig zelfwaardering hebben, is dit niet 
bevorderlijk voor hun identiteitsontwikkeling. Als ze dit gedrag echter ver-
tonen om uit te testen wie ze zijn of om gemakkelijker vrienden te maken, 
kan het juist wel positief uitwerken voor hun identiteitsontwikkeling en 
welbevinden (Steinberg en Morris 200). 

De motieven van jongeren voor identiteitsexperimenten hebben we on-
derzocht door jongeren met tien stellingen te confronteren. Via factorana-
lyse verkregen we vervolgens drie motieven: () sociale facilitatie (bijv. ‘ik doe 
me anders voor op internet, omdat ik dan makkelijker vrienden maak’), (2) 
sociale compensatie (bijv. ‘ik doe me anders voor op internet om mijn verle-
genheid te overwinnen’), en (3) zelfexploratie (bijv. ‘ik doe me anders voor 
om te onderzoeken wie ik ben’). 

Het zelfexploratiemotief voor identiteitsexperimenten kwam het meest 
voor. Jongeren gebruiken het internet om zichzelf te ontdekken en om 
verschillende identiteiten uit te testen. Op de tweede plaats kwam socia-
le compensatie. Internet biedt sommige adolescenten de gelegenheid zich 
minder verlegen te voelen dan in offline situaties. Het sociale-facilitatiemo-
tief werd het minst vaak genoemd (zie voor meer informatie Valkenburg et 
al. 2005a). Dit is aannemelijk, want het is in het algemeen juist bevorder-
lijk voor relatievorming om je ware zelf te tonen in plaats van een nepversie 
ervan (Buhrmester et al. 988). Meisjes deden zich naar hun eigen zeggen 
vaker dan jongens anders voor op internet voor zelfexploratie en om verle-
genheid te overwinnen. Jongens en meisjes verschilden niet in het sociale-
facilitatiemotief om zich op internet anders voor te doen. 
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Utopische en dystopische theorieën over de gevolgen van identiteitsexpe-
rimenten
Het onderzoek dat we hiervoor in het kort beschreven, maakt duidelijk dat 
identiteitsexperimenten zeer gebruikelijk zijn onder jongeren. Via scherm-
namen en visitekaartjes in MSN, en via glamourfoto’s en zelfbeschrijvingen 
op profielsites kunnen jongeren vrij en blij experimenteren en geïdealiseer-
de versies van hun zelf presenteren. 

Deze rijkelijke mogelijkheden voor identiteitsexperimenten roept de 
vraag op wat dit voor gevolgen heeft voor het zelfvertrouwen en het welbe-
vinden van jongeren. Er zijn verschillende theorieën in omloop over de ge-
volgen van identiteitsexperimenten op internet. Deze theorieën lopen qua 
voorspellingen nogal uiteen en geven een zeer gepolariseerd beeld. 

Het utopische kamp onder de theoretici ziet het internet vooral als een 
goedaardig virtueel laboratorium waar adolescenten vrijelijk kunnen ex-
perimenteren met verschillende versies van zichzelf, zonder de angst voor 
repercussies die zouden plaatsvinden als dit gedrag in het dagelijkse leven 
vertoond zou worden (Turkle 995). In deze visie worden identiteitsexpe-
rimenten op internet gezien als een equivalent van goedaardig fantasiespel 
in de kleutertijd. Aangenomen wordt dat zulk fantasiespel op lange termijn 
vele positieve gevolgen heeft, waaronder een stabiel en flexibel zelfconcept, 
zelfvertrouwen en welbevinden (Singer en Singer 990). De gedachte in 
deze theorie is dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen profijt heb-
ben van het experimenteren met verschillende identiteiten. Immers, vol-
wassenen die zeggen over meer zelfdefiniërende identiteiten te beschikken, 
lijken sociaal beter aangepast dan volwassenen bij wie dit niet het geval is 
(Campbell et al. 2003; Sarbin en Allen 968).

Theoretici in het dystopische kamp zien slechts negatieve gevolgen van 
identiteitsexperimenten. In The Saturated Self bijvoorbeeld betoogt Ger-
gen (2000) dat de gemakkelijke toegang tot communicatietechnologie onze 
sociale verbondenheid heeft doen accelereren, waardoor wij in een ver-
warrende maalstroom van relaties en connecties geduwd worden. Volgens 
Gergen hebben deze ontwikkelingen een diepgaande invloed op ons zelf en 
zijn identiteiten. Door de snelle technologische ontwikkelingen raken wij 
overbelast met informatie, meningen en ideeën. Dit verhoogt ons innerlijk 
conflict, leidt tot een afname in ons zelfvertrouwen en tot een fragmentatie 
van ons zelf. 
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3.3  Het profielsite-onderzoek

In het laatste deel van dit hoofdstuk gaan we in op de vraag in hoeverre er 
empirische evidentie is voor de utopische en dystopische theorieën over de 
gevolgen van identiteitsexperimenten op internet. Naar ons weten is er tot 
op heden geen onderzoek dat enig uitsluitsel heeft kunnen geven op deze 
vraag. Om de positieve gevolgen van internet voor jongeren adequaat te 
kunnen onderzoeken, is maar één type onderzoek geschikt en dat is longi-
tudinaal onderzoek waarin kinderen en jongeren één of meer jaren worden 
gevolgd. Tot op heden heeft echter nog niemand over zo’n onderzoek gepu-
bliceerd. 

In ons laatste onderzoek hebben we ons gericht op de vraag in hoeverre 
het bezit van een profiel op een profielsite het zelfvertrouwen van jongeren 
beïnvloedt (Valkenburg et al. 2005b). Profielsites zijn thans hét middel voor 
jongeren om zichzelf te presenteren en hun identiteiten aan hun leeftijdge-
noten te communiceren. Ongeveer een kwart van de Nederlandse tien- tot 
negentienjarigen heeft momenteel een profiel op een profielsite. Een profiel 
bestaat uit een of meer foto’s en zelfbeschrijvingen, bijvoorbeeld over wat de 
profielhouder belangrijk vindt in het leven, zijn of haar (seksuele) voorkeu-
ren, en relatie tot zijn/haar gezin en vrienden. De grootste profielsites zijn 
momenteel Sugababes/Superdudes en CU2. Beide sites hebben naar eigen 
zeggen ruim een half miljoen leden, voornamelijk jongeren. Een kort be-
zoek aan de sites laat zien dat sommige jongeren extreem ver kunnen gaan 
in hun zelfpresentatie. De foto’s zijn over het algemeen goed te vergelijken 
met die in professionele glamourbladen. De zelfbeschrijvingen zijn vaak 
zeer openhartig, variërend van informatie over het mooiste lichaamsdeel 
tot de seksuele voorkeur van de profielhouder. 

Zoals gezegd, was onze belangrijkste vraag wat het hebben en onderhou-
den van zo’n site doet voor het zelfvertrouwen en welbevinden van jongeren. 
In de literatuur over zelfvertrouwen wordt een aantal factoren onderkend 
die belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen. De belangrijkste hiervan zijn 
sociale goedkeuring en acceptatie van vrienden en romantische relaties 
(Crocker et al. 2003). Beide factoren spelen een belangrijke rol op profielsi-
tes. Het doel van deze sites is immers dat jongeren via wederzijdse reacties 
op hun profielen vriendschappen en romantische relaties vormen.

In februari 2005 hebben we 880 leden van CU2 ondervraagd. In samen-
werking met CU2 hebben we een online survey uitgezet. Gedurende twee 
weken kregen leden tussen de tien en negentien jaar bij het openen van hun 
profiel de vraag of zij mee wilden doen aan een onderzoek. We hebben de 
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jongeren gevraagd hoeveel reacties ze op hun profiel kregen, en of die re-
acties positief of negatief waren. Ook hebben we hen gevraagd hoe vaak ze 
vriendschappen en romantische relaties via CU2 hadden gevormd. Hun 
zelfvertrouwen hebben we gemeten met drie subschalen van Harter’s (988) 
zelfwaarderingsschaal. Hun welbevinden hebben we onderzocht met Die-
ner en collega’s (985) tevredenheidsschaal.
 
Reacties op de profielen, vriendschappen en verkeringen
Jongeren die een profielsite hadden op CU2, bezochten de site gemiddeld 
drie dagen per week. Jongere tieners, tussen tien en twaalf jaar, vaker dan 
oudere. Jongens en meisjes bezochten de site even vaak, maar meisjes blij-
ven wel langer dan jongens op de site als ze er eenmaal zijn. De CU2-leden 
gaven aan dat ze gemiddeld 25 reacties op hun profiel hadden gekregen. Jon-
gens en meisjes hadden evenveel reacties op hun profielen gekregen, maar 
de zestien- tot negentienjarigen hadden wel vaker reacties gekregen dan de 
tien- tot twaalfjarigen. 

De toon van de reacties die tieners op hun profiel krijgen, varieerde 
aanzienlijk. Van de jongeren die reacties hadden gekregen, gaf 28 procent 
aan dat de toon van die reacties ‘altijd’ positief was, en 49 procent dat deze 
‘meestal’ positief was. Echter, zeven procent van de tieners gaf aan dat zij al-
tijd of meestal negatieve reacties hadden gekregen. De overige tien procent 
van de jongeren gaf aan dat de reacties soms positief en soms negatief wa-
ren geweest. De toon van de reacties was niet anders bij jongens en meisjes, 
maar jongere tieners kregen wel vaker negatieve reacties dan oudere. 

Ten slotte gaf 35 procent van de jongeren aan dat zij wel eens een vriend-
schap hadden gevormd via CU2. Jongens en oudere tieners meer dan meis-
jes en jongere tieners. Acht procent van de jongeren had wel eens verkering 
gekregen via de site, opnieuw jongens (4%) en oudere tieners (9%) iets meer 
dan meisjes (5%) en tien- tot twaalfjarigen (6%). 

Reacties op profielsites beïnvloeden zelfvertrouwen
Deze beschrijvende resultaten geven goed inzicht in het gebruik door jon-
geren van profielsites. Onze belangrijkste vraag was echter wat de invloed 
van het gebruik van CU2 is op het zelfvertrouwen en het welbevinden van 
jongeren. Wij verwachtten niet dat het gebruik van de site een directe in-
vloed zou hebben op het zelfvertrouwen van jongeren. Onze verwachting 
was dat drie onderliggende processen op profielsites verantwoordelijk zijn 
voor veranderingen in het zelfvertrouwen en welbevinden van jongeren: (a) 
het aantal gevormde relaties (vriendschappen en verkeringen) op de site; (b) 
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het aantal reacties dat jongeren op hun profiel kregen, en (c) de toon van 
deze reacties (positief of negatief). Deze drie tussenliggende factoren zijn 
links van het midden van figuur 3. onder elkaar gemodelleerd. 

Zoals figuur 3. laat zien, verwachtten wij geen directe invloed van CU2 
op het welbevinden van jongeren. In plaats daarvan verwachtten wij dat het 
welbevinden van jongeren beïnvloed zou worden via het effect van de site 
op het zelfvertrouwen van jongeren. Hoewel er in de literatuur nog steeds 
geen definitief uitsluitsel is of zelfvertrouwen nu welbevinden beïnvloedt of 
vice versa, gaan de meeste theoretici ervan uit dat zelfvertrouwen welbevin-
den bepaalt en niet andersom (Baumeister et al. 2003). In figuur 3. is ook te 
zien dat de tijd die jongeren op CU2 doorbrachten, inderdaad geen directe 
invloed had op hun zelfvertrouwen en hun welbevinden. De tijd die ze er 
doorbrachten, was wel van invloed op de frequentie waarmee ze reacties op 
hun profiel hadden gekregen en de vriendschappen/verkeringen die ze had-
den gevormd op de site. 

Figuur 3.  Welbevinden en zelfvertrouwen, naar online interacties en tijd op 
CU2

De tijd die jongeren op de site doorbrachten, was niet direct van invloed op 
de toon van de reacties die ze kregen. Wel opvallend is dat de toon van de 
reacties positiever was naarmate jongeren meer reacties hadden gekregen. 
Dit wordt weergegeven door de positieve pijl die loopt van de frequentie van 
reacties naar de toon van de reacties. Een verklaring hiervoor is dat jongeren 
hun profiel vaak aanpassen aan de hand van de reacties die ze krijgen. Ze 
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proberen als het ware hun zelfpresentaties uit, en als de reacties niet positief 
zijn, passen ze deze aan. Figuur 3. toont tot slot dat vorming van relaties op 
CU2 geen invloed had op het zelfvertrouwen van jongeren. Er was maar één 
factor die het zelfvertrouwen van jongeren beïnvloedde, en dat was de toon 
van de reacties die profielhouders op hun profiel kregen. Jongeren die vooral 
positieve reacties op hun profiel hadden gekregen, vertoonden meer zelfver-
trouwen en welbevinden, en de jongeren die voornamelijk negatieve reacties 
hadden gekregen, hadden minder zelfvertrouwen. 

3.4 Conclusie

Identiteitsexperimenten op het internet zijn een bekend verschijnsel onder 
jongeren. Ongeveer de helft van de jongeren doet zich min of meer regelma-
tig anders voor dan ze in werkelijkheid zijn. Een deel van de jongeren wijkt 
in hun experimenten sterk af van hun eigen zelf: tien procent kiest bijvoor-
beeld een ander geslacht, en achttien procent kiest voor een persoon uit de 
omgeving. Veel jongeren beperken zich echter tot experimenten die dichter 
bij hun eigen zelf staan. Ze presenteren hun eigen zelf als mooier, flirteriger 
of stoerder. 

Hoewel definitieve conclusies over de gevolgen van profielsites pas op 
termijn getrokken kunnen worden via longitudinale resultaten, suggere-
ren onze eerste onderzoeksresultaten dat zelfpresentatie via een profielsite 
voor de meeste jongeren positieve gevolgen kan hebben. Jongeren kunnen er 
vriendschappen mee vormen, verkering door krijgen en er hun zelfvertrou-
wen mee vergroten. En dat doet het merendeel ook. Ons onderzoek laat 
echter ook zien dat het gebruik van deze sites voor een deel van de jongeren 
risico’s draagt. Dit geldt vooral voor de jongste groep adolescenten, die min-
der ervaring hebben, zelf nog minder hun grenzen kennen, en relatief veel 
experimenteren op internet. 

Hoewel de groep die negatieve gevolgen van het gebruik van profielsites 
ondervindt, slechts een minderheid is, moeten deze gevolgen niet onder-
schat worden. Het is een bekend verschijnsel dat internetcommunicatie 
ongeremder is dan persoonlijke ofwel face-to-facecommunicatie (Joinson 
998). Dit kan tot positieve gevolgen leiden, bijvoorbeeld tot een verhoogde 
wederzijdse intimiteit, die weer bevorderlijk is voor online relatievorming. 
De verhoogde ongeremdheid kan echter ook negatieve gevolgen hebben. 
Pesterijen en bedreigingen op internet kunnen extremer zijn en harder aan-
komen dan in het dagelijkse leven. 
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Uit ons onderzoek blijkt dat de negatieve gevolgen van internetcommu-
nicatie vooral de jongste adolescenten treffen. Het leren omgaan met de 
kansen en risico’s van verschillende internettoepassingen zou daarom een 
structureel onderdeel moeten zijn van het onderwijscurriculum. Hierbij 
moet vooral gedacht worden aan de laatste groepen van het basisonderwijs 
en de eerste van het voortgezet onderwijs, omdat kinderen en jongeren van 
die leeftijd het meest kwetsbaar blijken te zijn voor negatieve sociale gevol-
gen. 
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Tommy (14): Een kind offline, een gangster op het net

Op het net noemt hij zich Txmxy Jef-
ferson (TJ), in het echt heet hij Tommy 
Postma, veertien jaar oud, met een 
moeder die gezellig op zijn bed liggend 
luistert terwijl hij vertelt over de lied-
jes die hij het liefste downloadt. 

Hij zet het volume wat hoger. 

I’m a boss, but niggas never show no 
respect

I catch ’em slippin’, I have ’em tongue 
kissin’ my tec

Wanna come test me, pussy boy don’t 
try

Police responds, never fast enough, the 
shots fired

Don’t be stupid, find out who you fuckin’ 
wit son

’Fore we find out where ya bitch gets 
her hair and nails done

Tommy, met een Surinaamse moeder 
en een Nederlandse vader, houdt van 
gangsta-rap. Vooral van 50 Cent. En 
als echte gangsta-fan is hij lyrisch 
over de lifestyle van de criminelen en 
andere zware mannen in de zwarte 
achterbuurten van de grote stad: na 
elke drie woorden een ferme vloek, het 
doorladen van een pistool, en ‘bitches’ 
worden het liefst hard op de vloer 
genomen. Dat werk. 

Partypeeps
Partypeeps2000.com is Tommy’s uit-
laatklep. Hij heeft er een eigen ‘page’. 
‘Partypeeps’ is een site voor liefheb-
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bers van hiphop en R&B-muziek met 
foto’s van feesten en het laatste nieuws 
over de sterren uit de scene. Je kunt 
er ook je ei kwijt op een eigen profiel-
pagina. Je zet er foto’s op en wat tekst 
en dan is het wachten op de berichtjes 
(‘notes’) van anderen. 

Vooral multiculturele jongeren groepen 
er samen. Surinamers, Kaapverdianen, 
Antillianen, Arubanen, Turken en een 
handjevol kaaskoppen. De ‘peeps’ 
worden steeds jonger. Trok de site eerst 
overwegend feestpubliek van achttien 
jaar en ouder, nu hebben ook duizenden 
jonge broertjes en zusjes er hun plek. 

Profielensites als Partypeeps zijn een 
camera obscura op de wereld van de 
jongeren. Hun hobby’s, hun muziek-
voorkeuren, de manier waarop ze 
met elkaar communiceren – het is er 
allemaal te zien. Tommy communiceert 
er vooral met bestaande contacten: 
familie, vrienden en kennissen. De hele 
dag door. ‘Behalve als ik op school ben.’

Een profiel laat ook zien hoe een tiener 
wil overkomen op anderen. Eindeloos 
kunnen ze zichzelf voor de camera 
zetten. Foto’s zijn op te poetsen. Men 
gaat door tot het ideale zelfbeeld is 
geschapen. 

De ‘page’ van Tommy toont hoe hij 
zichzelf het liefste ziet: als iemand die 

thuis is in de gangsta-cultuur en die 
veel ouder oogt dan veertien. 

Op één foto zit Tommy onder een 
viaduct van een metrostation, gehuld 
in spijkerbroek en rood jack en met een 
rode pet op. De grijze wand is volgespo-
ten met groen-blauwe graffitiletters. 
Zijn wijs- en middelvinger maken een 
vinnig gebaar dat het zicht ontneemt 
op de boze trek om zijn mond. Bad boy 
Tommy. 
 De tweede foto laat Tommy zien, 
zittend op een omver geschopte blauwe 
vuilniscontainer, spiedend in de verte. 
Alsof hij torent op een prooi. Op een 
andere foto richt een vriend de loop van 
een mega-pistool link in de lens. 

Toneelstukje
‘Het is niet meer dan een toneelstukje’, 
zegt de lange veertienjarige in zijn 
slaapkamer van vier bij vier. Een bed 
en een grenen tafel met computer en 
PlayStation. Geen posters aan de mu-
ren. ‘Hiphopsterren als 50 Cent hebben 
heel veel meegemaakt. 50 Cent is eens 
neergeschoten, hij heeft negen kogels 
overleefd. In zijn liedjes vertelt hij daar-
over. Ik vertel ook. Ik vertel over mijn 
leven in Almere. Op mijn manier dan.’ 

Hij praat in staccatozinnen, met een 
stem die zwaarder aan het worden is. 
Alsof hij put uit een reservoir van vol-
wassenheid, dat klaarstaat om pas over 
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ettelijke jaren te worden aangesproken. 

Dan gaat de telefoon, Tommy neemt op. 
Zijn stem maakt een sprong omhoog. 
Het is zijn tante. En hij is een beleefde 
jongen van veertien. Trekt er een blos 
over zijn wangen? Het is alsof hij zich 
geen raad weet met de plotselinge 
overgang: van het gangsta-milieu naar 

de vertrouwde wereld waarin een 
familielid belangstelling toont voor zijn 
rapportcijfers en zijn moeder aanstal-
ten maakt om het avondeten voor te 
bereiden. Zijn zusje kijkt ondeugend om 
de hoek van Tommy’s kamer. Almere, 
het is vijf voor vijf in de middag. 

Door Remco Pijpers
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4 De uitdaging van videogames

Jeroen Jansz

Jongeren zijn intensieve gebruikers van digitale-entertainmenttechnologie. 
De computer, het internet, de mobiele telefoon en de mp3-speler worden in-
gezet om te genieten van bijvoorbeeld films, muziek, videoclips en, niet in 
de laatste plaats, spelletjes. Het spelen van digitale elektronische spelletjes 
en spellen, kortweg videogames, heeft de laatste twee decennia een hoge 
vlucht genomen. Blijkbaar is gaming voor velen een aantrekkelijke vorm van 
digitaal vermaak. Adolescenten zijn de meest enthousiaste spelers, vooral 
degenen die tot het mannelijke geslacht behoren. In dit hoofdstuk wordt 
uiteengezet dat videogames uniek zijn in de manier waarop ze behoeften 
van de gebruikers vervullen. Daarnaast functioneren videogames als een la-
boratorium waar gamers rollen en emoties uit kunnen proberen die in het 
dagelijks leven onmogelijk zijn of niet zouden worden geaccepteerd. Games 
die vanwege hun inhoud voor oudere leeftijdsgroepen zijn bedoeld, bieden 
de meeste mogelijkheden voor dit soort experimenten, maar zijn tegelijker-
tijd vaak inzet van publieke controverses. Het hoofdstuk besluit met een 
bespreking van de sociale verbanden die door het gamen worden geprodu-
ceerd en die de grondslag vormen van een eigen gamecultuur. 

4.  Massaal digitaal vermaak

Videogames hebben zich de laatste twee decennia ontwikkeld tot een po-
pulaire vorm van media-entertainment. De game-industrie groeit gestaag 
en sterker dan andere entertainmentsectoren, zoals film en muziek. In de 
Verenigde Staten steeg de verkoop van videogames van 5,5 miljard dollar 
in 998 tot 7,3 miljard in 2004 (ESA 2005). De trend in Groot-Brittannië 
is vergelijkbaar: van 0,85 miljard Britse ponden in 2000 tot ,34 miljard in 
2004 (ELSPA 2005). De Nederlandse gamemarkt laat sinds 2000 een royale 
verdubbeling van de omzet zien: van 83 miljoen euro in 2000 naar 87 mil-
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joen in 2004 (NVPI 2005). De omzet van de internationale game-industrie 
overvleugelt inmiddels de box-office-inkomsten (kaartverkoop) bij films. 
Vooralsnog is de totale filmindustrie echter groter dan gaming, vooral door 
de opbrengsten van video- en dvd-releases en de verkoop van rechten aan 
televisieomroepen (ELSPA 2005). 

Aanvankelijk waren het bijna uitsluitend mannelijke adolescenten die 
hun tijd en geld aan gaming besteedden. Tegenwoordig is de groep spelers 
breder. Ook meisjes spelen steeds vaker games, en veel gamers die als kind 
begonnen, zijn blijven gamen, wat bijdraagt aan de gestage stijging van de 
gemiddelde leeftijd. De gameproducenten benadrukken dat die ongeveer 
dertig jaar is (ESA 2005), waarmee ze duidelijk willen maken dat gaming 
niet alleen iets is voor kinderen en jongeren. Onder adolescenten speelt een 
meerderheid regelmatig een videogame. Britse en Amerikaanse onderzoe-
kers rapporteren percentages tussen de 52 en 59 procent (ELSPA 2005; Ro-
bertset al. 2005). Nederlands onderzoek onder twaalf- tot achttienjarigen 
geeft iets lagere percentages. 52 procent bezit een spelcomputer en 48 pro-
cent speelt games op de pc (De Haan en Huysmans 2002; zie ook: Beentjes 
et al. 999). Mannen zijn nog altijd oververtegenwoordigd onder de adoles-
cente gamers. De verschillen die in Engeland werden vastgesteld, zijn indi-
catief voor een algemener trend. Ongeveer 72 procent van de jongens speelt 
regelmatig, tegenover 3 procent van de meiden (ELSPA 2005; zie ook: Lucas 
en Sherry 2004; Nikken 2003; Roberts et al. 2005). 

De adolescente gamers behoren tot een generatie die intensief van media 
gebruikmaakt. Ze zijn over het algemeen vaardige multitaskers die het spe-
len van een videogame combineren met het luisteren naar muziek, het uit-
wisselen van sms-berichten en het chatten op internet (Roberts et al. 2005). 
Deze verdeelde mediatijd maakt het steeds lastiger precies te bepalen hoe-
veel tijd jongeren aan gaming besteden. Een combinatie van marktgegevens 
en resultaten van wetenschappelijk onderzoek leidt tot de schatting van een 
gemiddelde speeltijd van elf uur per week voor de doorsnee mannelijke ado-
lescent. Dat is ongeveer anderhalf uur per dag. Gamende meiden investeren 
veel minder tijd, en er is een groep enthousiaste jongens die meer dan 2,5 
uur per dag aan gaming besteedt (ESA 2005; Jansz en Martens 2005; Nik-
ken 2003; Roberts et al. 2005). 

De noemer ‘videogames’ omvat een breed scala aan elektronische spel-
len die op uiteenlopende apparaten kunnen worden gespeeld. In de jaren 
zeventig beperkte gaming zich vrijwel uitsluitend tot het spelen op grote 
spelkasten in zogenaamde arcades of automatenhallen. In de loop van de ja-
ren tachtig verschoof de nadruk naar de huiselijke omgeving. Daar speelde 
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men op de personal computer of op een of andere spelcomputer of ‘conso-
le’ die op de televisie werd aangesloten. Eind jaren negentig wist de kleine, 
draagbare GameBoy van fabrikant Nintendo een massapubliek te bereiken 
(Glas 2004; Malliet en De Meyer 2005). De laatste jaren groeit de markt 
voor consolegaming sneller dan die voor pc-gaming (ELSPA 2005). Dit wordt 
vooral veroorzaakt door de snelle ontwikkelingen in de hardware. De Play-
Station 2 van marktleider Sony kreeg concurrentie van de GameCube (Nin-
tendo) en de X-Box (Microsoft). In 2005 kwamen er bovendien twee inno-
vatieve draagbare consoles op de markt: de PlayStation Portable (Sony) en 
de Nintendo DS (double screen). Microsoft lanceerde eind 2005 de 360° als 
volgende stap in de console wars. Het antwoord van de concurrenten (Play-
Station 3 en Nintendo Revolution) zal niet lang op zich laten wachten. De 
mogelijkheden van gaming zowel op consoles als op pc’s zijn drastisch ver-
ruimd met de komst van online gaming. Deze entertainmenttoepassing van 
internet groeit ook in Nederland razendsnel, wat vooral te danken is aan de 
wijde verbreiding van breedband internetverbindingen. 

Het actuele aanbod van digitale elektronische spellen kent uiteenlopen-
de genres. Aan de ene kant zijn er de eenvoudige minigames op het internet 
(Mine Sweeper, Bejeweled) die in een minuut of wat kunnen worden uitge-
speeld. Aan de andere kant staan de complexe 3-D videogames (Final Fanta-
sy X-2, GTA San Andreas) die pas na tientallen uren spelen voltooid kunnen 
worden. Tabel 4. biedt een classificatie van de belangrijkste genres in de 
hedendaagse videogamemarkt. 

Tabel 4. De belangrijkste videogamegenres*
Genre Omschrijving Voorbeelden Omzet**

Actie/avon-

tuur

Het personage moet een moeilijke tocht afleggen 

en onderweg voortdurend allerlei puzzels oplos-

sen en aanvallen afwenden.

Tomb Raider

Metal Gear Solid

33,5%

Simulatie De speler bouwt een kunstmatige (sociale) 

wereld en moet daarbinnen de voorkomende pro-

blemen oplossen. Ook wel ‘god games’ genoemd 

omdat de speler ogenschijnlijk almachtig is.

SimCity

Roller Coaster 

Tycoon

The Sims

18,5%

Actie/vechten Vechtspellen kennen enkele subgenres. Bijvoor-

beeld de beat ‘em ups  waar de speler één-op-

één tegen een andere speler vecht (of tegen de 

computer). Of de First person shooters (FPS), die 

hun naam ontlenen aan het eerste persoonsper-

spectief dat men in de virtuele wereld heeft.

Tekken

Mortal Kombat 

Doom

Counterstrike

17,5%
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Genre Omschrijving Voorbeelden Omzet**

Sport en race Deze games zijn gebaseerd op bestaande sporten 

zoals (American) football, basketbal, voetbal, 

tennis of autoracen en rally rijden.

Madden NFL 

FIFA2005 

Gran Turismo

Need for Speed

10,5%

Strategie Hierbij gaat het om zorgvuldig plannen en het 

beheren van allerlei bronnen in moeilijke omstan-

digheden, zoals oorlog.

Age of Empires

Command & 

Conquer

6,5%

Trivia en 

puzzle

Dit genre behelst de minigames, die meestal op 

internet worden gespeeld. Het kan gaan om digi-

tale versies van klassieke spellen, of om moderne 

varianten van arcade spellen.

Bejeweled

Checkers

Mah Jong

Pac-Man 

5,5%

Rollenspel 

(Role-Playing 

Game)

RPG staat voor role playing game. De rollen 

worden over het algemeen in een fantasy- of 

sciencefictioncontext gespeeld. Op het internet 

worden grootschalige rollenspellen gespeeld, 

de MMORPG (Massively-Multiplayer Online Role 

Playing Games).

Final Fantasy

Legend of Zelda

Everquest 

3,5%

Platform Een der oudste genres. Ontstaan als arcade 

games. De gamepersonages moeten van platform 

naar platform springen, wat ze moeilijk wordt ge-

maakt door de zwaartekracht en vijandige acties 

van andere personages. 

Mario Bros

Donkey Kong

1,5%

* Er komen steeds meer games op de markt die aspecten van verschillende genres combineren. 

Het succesvolle GTA San Andreas bijvoorbeeld verenigt race-elementen met strategie en actie. 

Soms wordt er een nieuw label gelanceerd voor een mengvorm. Bijvoorbeeld de stealth games 

(zoals Splinter Cell): een combinatie van elementen uit actie/avontuur en actie/vechten.

** Relatieve omzet van genres ten opzichte van elkaar in Nederland in 2004. De percentages 

zijn globaal en werden berekend op basis van de gegevens van de brancheorganisatie NVPI 

(2005).

De Nederlandse omzetcijfers in de tabel geven een indicatie van de relatieve 
populariteit van verschillende genres in 2004. De top drie logenstraft het 
idee dat populaire games overwegend vechtspellen zijn. Dit genre staat pas 
op de derde plaats. De eerste positie wordt ingenomen door het actie/avon-
tuurgenre. Dit zijn over het algemeen tamelijk complexe spellen met een 
lange speelduur waarin overigens regelmatig strijd moet worden geleverd 
om verder te komen. Dat de simulatiespellen op de tweede plaats staan, is 
in belangrijke mate te danken aan het succes van The Sims. De positie van 
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de bestverkochte videogame aller tijden werd in 2004 verder versterkt met 
de publicatie van The Sims 2.

 Ondanks de diversiteit aan genres hebben de verschillende videogames 
een aantal kenmerken gemeen. In onderstaande definitie worden de ken-
merken in samenhang gepresenteerd. De definitie is gebaseerd op Jesper 
Juul’s (2003) definitie van (klassieke) spellen.

Een videogame is een interactief, regelgeleid systeem dat gebruikmaakt van 
digitale computertechnologie. De uitkomsten van de game zijn variabel, 
kwantificeerbaar en worden verschillend gewaardeerd. 

Interactiviteit is het eerste kenmerk. Het geeft aan dat een videogame al-
leen kan bestaan in een constante uitwisseling van informatie tussen game 
en spelers. Met andere woorden: als spelers niets doen, valt het spel stil. Dit 
betekent ook dat spelers zich moeten inspannen om greep te krijgen op bij-
voorbeeld de tactiek, de subplots en de structuur van het virtuele landschap 
waarin ze zich bewegen. Bij veel videogames kost het bovendien tijd voordat 
de oog-handcoördinatie zo vanzelfsprekend functioneert dat het bedienen 
van de controller een automatisme wordt. 
 Het kenmerk regelgeleidheid sluit naadloos aan bij klassieke theorieën 
over spel en spelen (Huizinga 950). Alle spellen kennen regels voor het 
spelverloop en voor de bepaling van winst of verlies. In het geval van video-
games is er een nauwe relatie tussen de spelregels en de formele regels van 
computerprogrammeren. 
 Het derde kenmerk, te weten digitale computertechnologie, geeft aan 
dat videogames worden gespeeld op platforms die allemaal als een soort 
computer kunnen worden gekarakteriseerd. 
 Het vierde kenmerk gaat over speluitkomsten. Een speler weet niet van 
tevoren wat de uitkomst zal zijn, maar het systeem van credit points maakt 
onmiddellijk duidelijk dat sommige uitkomsten positief zijn en andere ne-
gatief. Spelers hechten op hun beurt belang aan de uitkomst. Met andere 
woorden: spelers die het niet kan schelen of ze winnen of verliezen, zijn ei-
genlijk spelbrekers. 

4.2  De aantrekkingskracht van games

Jongeren kunnen uit een breed en gevarieerd media-aanbod kiezen om 
zich te vermaken. Binnen het mediaonderzoek biedt de uses and gratifica-
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tions benadering een kader voor het begrijpen van de keuze voor bepaalde 
media en media-inhoud (Ruggiero 2000). Deze theorie benadrukt de ac-
tieve rol van de mediagebruiker en beschouwt het selecteren en gebruiken 
van media als een vorm van doelgericht handelen. Gebruikers kiezen een 
medium (of een specifieke media-inhoud) (uses) omdat ze verwachten dat 
ze daarmee bepaalde behoeften kunnen bevredigen (gratifications). Het 
gaat er met andere woorden om wat gebruikers met media doen in plaats 
van wat media met gebruikers doen. De uses and gratifications benadering 
is bij uitstek geschikt om licht te werpen op het gebruik van interactieve 
media, zoals videogames (Ruggiero 2000). Een videogame bestaat immers 
bij de gratie van een actieve inzet van de spelers. De beslissing om tijd te 
besteden aan gaming in plaats van aan een film of tv-programma wordt 
binnen de theorie als een gemotiveerde keuze gezien. In onderzoek onder 
vooral kinderen en jongeren zijn verschillende motieven voor het spelen 
van videogames vastgesteld, die elkaar deels overlappen (zie voor een over-
zicht: Jansz en Martens 2005; Lucas en Sherry 2004). Ik bespreek de be-
langrijkste motieven hieronder. 

Competitie is het eerste motief. Veel gamers spelen omdat ze willen win-
nen of zich met anderen willen meten. Bijna alle videogames kennen com-
petitieve elementen, die soms direct afkomstig zijn van bestaande sporten 
(bijvoorbeeld bij het voetbalgame FIFA2005) en soms uniek voor het game-
genre zijn (beat ’em ups bijvoorbeeld). 

Uitdaging refereert aan de behoefte op de proef gesteld te worden. Men 
beleeft plezier aan de moeilijkheden die binnen de game overwonnen moe-
ten worden. Bij zogenoemde multiplayer games met menselijke opponenten 
is de behoefte uitgedaagd te worden nauw gerelateerd aan competitieve be-
hoeften. 

Controle. Het motief de baas te kunnen zijn over wat er in de virtuele 
wereld gebeurt, is vooral aan de orde bij simulatiegames. SimCity, The Sims 
en Roller Coaster Tycoon bijvoorbeeld bieden een spelervaring waar gamers 
grotendeels zelf bepalen wat er in hun wereld gebeurt. Bij actiegames en 
sportgames is dat minder het geval, omdat de eigen mogelijkheden daar 
veel sterker worden beperkt door het tegenspel van de computer of de men-
selijke tegenstander. 
 Fantasie. Het spelen van videogames is een aantrekkelijke vorm van ver-
maak, omdat de speler dingen kan doen die in het echte leven onmogelijk 
zijn. Men kan zich bijvoorbeeld helemaal uitleven als tovenaar of straal-
jagerpiloot. Of in het ondernemen van gewelddadige acties die buiten de 
game ronduit verwerpelijk zijn. Dit wordt ook wel ‘escapisme’ genoemd. 
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Interesse. Een groep gamers ontleent zijn enthousiasme deels aan een seri-
euze belangstelling voor de game-inhoud. Deze gamers spelen om erachter 
te komen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en welke technische hoog-
standjes zijn gerealiseerd.

Tijdverdrijf. Dit is eigenlijk een negatieve motivatie voor gaming: als men 
niets anders te doen heeft, kan men altijd nog gaan gamen. Het komt in 
feite neer op het vermijden van verveling.

Opwinding (arousal). Het laatste motief in dit lijstje gaat over de opwin-
ding die kan ontstaan tijdens het spelen van games. In het onderzoek ge-
bruikt men meestal de technische term ‘arousal’ om aan te geven dat het om 
een algemene vorm van lichamelijke opwinding gaat die geen direct verband 
houdt met seksuele gevoelens. Gewelddadige actiegames blijken tot een 
toename van arousal te leiden. Dit komt door de inhoud, maar ook door het 
hoge speltempo bij deze games.

De motieven zijn hier één voor één gepresenteerd, met af en toe een op-
merking over hun onderlinge verbanden. Bij een concrete spelkeuze spelen 
echter altijd meerdere motieven een rol. Het spelen van World of Warcraft 
bijvoorbeeld zal het fantasiemotief bevredigen, maar zal ook plezier geven 
bij een overwinning (competitie) of bij het voltooien van een moeilijk ‘level’ 
(uitdaging). Het scala aan motieven dat in eerder onderzoek is vastgesteld, 
maakt in elk geval duidelijk dat het bij gamen om meer kan gaan dan alleen 
een potje knokken of het behalen van de overwinning op anderen.

4.3  Games als laboratorium

De aantrekkingskracht van videogames blijft niet beperkt tot het bevredi-
gen van specifieke behoeften. Als interactief medium biedt een videogame 
daarnaast de unieke mogelijkheid allerlei posities en ervaringen uit te pro-
beren die in het dagelijks leven onmogelijk zijn of liever worden vermeden. 
In feite functioneert een videogame als een veilig privélaboratorium voor 
het uitvoeren van persoonlijke experimenten (Jansz 2005). Het gaat daarbij 
in de eerste plaats om het oproepen en ervaren van emoties. Het spelen van 
een videogame veroorzaakt emoties, net zoals het kijken naar een film dat 
doet (Tan 996). Een belangrijk verschil met film is dat de gamer doelbe-
wust de confrontatie aan kan gaan met emotionele momenten, en deze con-
frontatie meerdere keren kan herhalen. De emoties binnen de game kunnen 
positief en negatief zijn. Een positieve emotie als trots ontstaat bijvoorbeeld 
als een doel is behaald. Negatieve emoties als walging of angst kunnen het 
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resultaat zijn van het uitvoeren van extreme geweldshandelingen binnen de 
game. Emotieonderzoekers hebben vastgesteld dat emoties altijd gepaard 
gaan met een actietendens (Frijda 2004). Bij een positieve emotie wil men 
de handeling voortzetten die oorspronkelijk de emotie uitlokte: een trotse 
gamer bijvoorbeeld zal doorspelen. Een negatieve emotie leidt tot een an-
dere actietendens. Het motiveert de persoon de handeling te beëindigen of 
zich terug te trekken uit de situatie waar de emotie ontstond. Dit is bij ga-
mers veel minder gebruikelijk. Zij spelen over het algemeen door, ondanks 
de herhaalde confrontatie met spelsituaties die negatieve emoties oproepen. 
Blijkbaar zijn de positieve ervaringen bij het gamen sterker dan de actieten-
dens tot terugtrekken. De positieve ervaringen kunnen verschillend van 
aard zijn. De emotionele ervaring zelf kan tot doorspelen motiveren, bij-
voorbeeld als een gamer wil uitproberen hoe intens het gevoel van walging 
kan zijn. De virtuele wereld van de game laat dit experiment toe, terwijl het 
in het dagelijks leven zo goed als uitgesloten is. Daarnaast is het goed moge-
lijk dat de positieve ervaringen die de actietendens verdringen, voortkomen 
uit de eerder besproken behoeften die door middel van gaming worden ver-
vuld. 

Het laboratorium van de videogames biedt jongeren ook de mogelijkheid te 
spelen met rollen en identiteiten. Geen ander medium maakt het zo mak-
kelijk om in de huid van een mediapersonage te kruipen. Immers, bij film 
of televisieseries kunnen jongeren zich weliswaar inleven in een personage 
of meeleven met de emoties, maar het blijft een afstandelijke vorm van be-
trokkenheid (Suijkerbuik et al. 2005). Bij een videogame is de band tus-
sen personage en speler veel nauwer. De gamer bepaalt zelf in belangrijke 
mate wat het (hoofd)personage doet en nalaat. Dit kan de identificatie met 
het gamepersonage verdiepen, omdat de game het bijna letterlijk mogelijk 
maakt in de schoenen van het personage te gaan staan en door zijn of haar 
ogen naar de wereld te kijken (Cohen 200). Wanneer men bijvoorbeeld 
FIFA2005 speelt, kijkt men niet alleen vol bewondering naar helden als Zi-
dane of Van Nistelrooy, maar kan men al spelend van de illusie genieten 
eventjes deze held te zijn. Hetzelfde geldt voor personages die uitsluitend 
binnen de games bestaan. Door de rijkdom aan verschillende titels zijn de 
mogelijkheden tot identificatie legio. Men kan spelen als de eenzame ma-
choheld Sam Fisher (Splinter Cell), of er juist voor kiezen te breken met de 
stereotiepe mannelijke stoerheid door de rol van een zorgzame huisvader 
in The Sims 2 aan te nemen. Gamers hoeven zich bij dit spel met identitei-
ten niets aan te trekken van de traditionele sekserollen, wat onderstreept 
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wordt door de populariteit van de atletische archeologe Lara Croft uit de 
TombRaider serie. Veel games in het role-playing genre bieden bovendien 
de mogelijkheid het eigen personage naar persoonlijke smaak aan te kle-
den en toe te rusten met wapens en gereedschap. Dat deze constructie van 
identiteiten aantrekkelijk wordt gevonden, blijkt uit de bloeiende en profij-
telijke handel in kleding en attributen die er bij Everquest is ontstaan (Cas-
tranova 2003).

De mogelijkheden die videogames als veilig laboratorium bieden voor 
het bevredigen van behoeften en het spelen met emoties en identiteiten, 
zijn vooral voor jongeren aantrekkelijk. De adolescentie is een levensfase 
met veel veranderingen, snelle ontwikkelingen en tal van onzekerheden 
(Bosma en Kunnen 200). De gamecontext biedt een zekere compensatie 
voor de onzekerheden en onmogelijkheden van het dagelijks leven. Bij-
voorbeeld ten aanzien van controle: in de game kan men de baas spelen, 
ook als dat in de buitenwereld niet lukt. Daarnaast biedt de gamewereld 
een prettig alternatief voor degenen die even willen vluchten uit de verwar-
rende of bedreigende alledaagse omgeving. Het spelen met emoties binnen 
de game is vooral voor mannelijke adolescenten aantrekkelijk, omdat ve-
len moeite hebben met hun emotionele ervaringen. Ze voelen zich veelal 
door hun emoties overvallen, en kunnen die vaak niet goed uiten (Fischer 
993; Jansz 2000). Het spelen van videogames maakt het mogelijk te trai-
nen in het onderkennen van emoties. Men kan bijvoorbeeld woede door 
laten slaan in extreem destructieve acties, maar men kan ook uitproberen 
hoe het voelt om zich te schamen over een eerdere blunder of zich schuldig 
te voelen over het in de steek laten van een teamgenoot. Het spelen met 
identiteiten is voor beide seksen aantrekkelijk. Mannen en vrouwen kun-
nen met verschillende aspecten van hun genderidentiteit experimenteren 
en bovendien van rol wisselen om uit te proberen hoe het is om aan de an-
dere kant te staan. Het spelen met emoties en identiteiten in een video-
game gebeurt in een veilige context waarbinnen de morele kaders weinig 
stringent zijn. Niemand lacht de gamer uit als hij zich belachelijk maakt 
in een machorol, en niemand maakt hem verwijten als hij geniet van het 
geweld dat hij binnen de game uitoefent. De keerzijde is dat gamers zich 
opsluiten in hun laboratorium waar ze zelf de baas zijn, en de confronta-
tie met de buitenwereld uit de weg gaan. Er is inderdaad een kleine groep 
gamers die voldoet aan het stereotype van de eenzame, mannelijke ‘nerd’ 
(Roberts et al. 999), maar voor de meeste gamers geldt dat ze de voorkeur 
geven aan gamen met anderen.
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4.4  Gamen in sociaal verband

Het spelen van videogames is veel minder een individuele vorm van enter-
tainment dan de buitenwacht vaak denkt. Voor veel gamers is het spelen van 
een videogame net zozeer een gezelschapsspel als het spelen van traditione-
le bordspellen als Monopoly of De Kolonisten van Catan. Het samenspe-
len kan verschillende vormen aannemen. In de thuissituatie bieden vooral 
de consolegames met multiplayeroptie de mogelijkheid om met meerdere 
spelers (van 2 tot 6) tegelijk te gamen. De nieuwste generatie draagbare con-
soles (Nintendo DS en PlayStation Portable) hebben de mogelijkheid via een 
draadloze verbinding met anderen te spelen. Overigens bestaat het samen-
spelen ook vaak uit het over de schouder meekijken en commentaar leveren 
op het gamen van een individuele speler aan de pc of console. Het samen-
spelen in de thuissituatie gebeurt over het algemeen met vrienden en de an-
dere kinderen in het gezin. Er zijn aanwijzingen dat ook de sociale relaties 
buiten de gamecontext van dit samenspel profiteren, vooral tussen jongens 
(Durkin en Barber 2002).

Een recente ontwikkeling is het samenspelen via internet. Bij clan-based 
gaming vormen enkele spelers een groep (clan) om online tegen andere 
clans te spelen. De clans hebben hun oorsprong soms in bestaande vrien-
dengroepen. Steeds vaker echter vinden de leden van (serieuze) clans el-
kaar op internet met als gevolg dat men samenspeelt met gamers die men 
nog nooit heeft ontmoet. Uit onderzoek naar Counter-Strike is gebleken 
dat de virtuele contacten tot een gedeelde werkelijkheid leidden. De le-
den van clans ontwikkelden een creatief, eigen taalgebruik om binnen de 
clan te communiceren en andere clans daarvan uit te sluiten (Wright et al. 
2002). De meest grootschalige vorm van online gaming is het samenspelen 
in de Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG). Lange 
tijd had Everquest het meeste succes met ongeveer 600.000 gamers die on-
line met elkaar en tegen elkaar speelden. Inmiddels is deze role-playing 
game overvleugeld door World of Warcraft, waar het aantal betalende deel-
nemers in de miljoenen loopt (New York Times 2005). Britse onderzoekers 
stelden vast dat Everquest-spelers grote waarde hechten aan de sociale as-
pecten van online gaming. Men speelt tegen anderen waar ook ter wereld 
en bouwt in de loop der tijd een band met medespelers op (Griffiths et al. 
2004). 

Op LAN-parties vindt gaming in een sociale context plaats waarbij de ga-
mers in elkaars fysieke nabijheid verkeren. Deze vorm van gaming ontleent 
zijn naam aan het razendsnelle Local Area Network (LAN) waarmee compu-
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ters aan elkaar worden verbonden. Sommige LAN-parties zijn kleinschalig 
met een twintigtal deelnemers en vinden een weekeinde lang in een club of 
buurthuis plaats. Andere, zoals Campzone in Flevoland, zijn uitgegroeid tot 
grootschalige jaarlijkse evenementen. Campzone duurt een week en groei-
de van 400 deelnemers in 200 tot 750 in 2005. De populariteit van LAN-
gaming blijkt ook uit de groei van GameParty, de Nederlandse marktleider 
op het gebied van de organisatie van LAN-parties. De GameParty Commu-
nity zag haar ledental het afgelopen jaar verviervoudigen van 0.000 naar 
40.000 leden (GameParty 2005; www.gameparty.net). Deelnemers aan 
een LAN-party moeten veel moeite doen om daar te kunnen gamen. Men 
moet een eigen computersysteem meebrengen, vervoer organiseren, toe-
gang betalen en in veel gevallen tevreden zijn met suboptimale overnach-
tingsfaciliteiten. Uit onderzoek onder de deelnemers blijkt dat zij de moeite 
graag doen om op de LAN-party enkele dagen lang zo goed als 24 uur per 
dag op het razendsnelle netwerk te kunnen gamen. LAN-gamers vinden de 
sociale contacten en de gezelligheid erg belangrijk, al komen ze ook naar de 
LAN-party voor de competitie (Jansz en Grimberg 2005; Jansz en Martens 
2005). 

De sociale verbanden die er rond gaming ontstaan, vormen met elkaar 
de basis voor een relatief autonome ‘gamecultuur’ met eigen gewoonten en 
een jargon dat voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden is. Uit onze 
interviews met LAN-gamers bleek dat humor een belangrijk aspect was van 
de gamecultuur. Veel gamers gaven aan erg te genieten van de zwarte of 
morbide humor in videogames. Gamer Arie zei als volgt wat een gamer 
leuk vindt:

‘Het is het mooiste om gewoon rustig de tijd te nemen om iemand z’n  
pootjes af te hakken of om een handzaag te pakken om iemand een oortje 
af te zagen.’

 
Arie en de andere LAN-gamers die wij interviewden, bleken zich terdege be-
wust te zijn van de afwijzing van dit soort geweld door hun ouders, sommi-
ge vrienden en anderen in de buitenwereld. Het delen van een gevoel voor 
humor droeg bij aan de gamecultuur, omdat het afstand schiep ten opzichte 
van niet-gamers, en de onderlinge banden bestendigde (Jansz en Grimberg 
2005). 



74 Jaarboek ICT en samenleving 2006

4.5 Controversieel vermaak

De groeiende populariteit van videogames gaat hand in hand met publieke 
bezorgdheid. Menige ouder, opvoeder en autoriteit maakt zich zorgen over 
de schadelijke effecten van games, net zoals eerdere generaties dat deden 
over stripverhalen, rock-’n-roll en televisie. In de Verenigde Staten werd 
na de tragische schietpartij op Columbine High School (200) al snel een 
verband gelegd tussen het enthousiasme van de daders voor het vechtspel 
Doom en hun gruwelijke daad. Ook in Duitsland en Groot-Brittannië werd 
na vergelijkbare incidenten de oorzaak gezocht in het gamen van de daders. 
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek geven aan dat er enige reden 
tot zorg is. Verschillende onderzoekers vonden een verband tussen het spe-
len van gewelddadige games en agressief gedrag in de echte wereld (Ander-
son 2004; Sherry 200). Hierbij moet echter direct worden aangetekend dat 
de relatie met agressie zwak was, en opmerkelijk genoeg minder sterk dan in 
het geval van gewelddadige film en televisie. Bovendien is er het nodige af te 
dingen op de uitvoering van dergelijk onderzoek. In veel gevallen gebruikte 
men een kortstondige blootstelling aan game-inhoud, die onvergelijkbaar is 
met een normale spelervaring, en werden de effecten uitsluitend direct na 
het spelen gemeten. Het is de vraag of de effecten na verloop van tijd nog 
optreden (Goldstein 2005). 

 De controversiële status van videogames heeft in veel landen geleid tot 
gerichte voorlichting over de inhoud van games en de eventuele negatieve 
effecten op jonge spelers. Het gameaanbod is breed en sommige titels zijn 
uitdrukkelijk bedoeld voor oudere adolescenten of zelfs volwassenen. In 
Europa functioneert sinds 2003 een classificatiesysteem voor videogames. 
Door middel van PEGI (Pan European Game Information) wordt elke game 
voorzien van een leeftijdclassificatie (3+, 7+, 2+, 6+, 8+) en een inhoud-
classificatie (geweld, angst, seks, drugsgebruik, grof taalgebruik, discrimi-
natie). De PEGI-labels beogen ouders en de gamers zelf vooraf te informe-
ren over de game-inhoud en te waarschuwen voor mogelijke schadelijkheid 
(www.pegi.info). 

Recent Nederlands onderzoek onder ouders maakt duidelijk dat zij ge-
nuanceerde opvattingen hebben over het spelen van videogames. Ze zien 
eerder positieve effecten, bijvoorbeeld ten aanzien van cognitieve vaardig-
heden, dan negatieve. Ouders grijpen wel actief in op het gamen van hun 
kinderen. Ze stellen bijvoorbeeld regels op over de tijd die aan het gamen 
mag worden besteed, of gaan de discussie aan over de inhoud van de games. 
De interventies richten zich vooral op jonge kinderen, adolescenten hebben 
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meer vrijheid in wat ze spelen en hoe lang ze spelen. De mate waarin het 
spelen van games wordt gereguleerd, is minder intensief dan bij televisie-
kijken, waarschijnlijk omdat de meeste ouders weinig affiniteit met video-
games hebben. Zo is samen kijken bij televisie een gebruikelijke manier van 
ouderlijk toezicht, terwijl samen gamen eigenlijk alleen bij jonge kinderen 
voorkomt en dan nog in beperkte mate (Nikken en Jansz, in druk). Hoogst-
waarschijnlijk zal de positie van ouders ten opzichte van het gamen van hun 
kinderen de komende jaren veranderen. Inmiddels krijgen de spelers die in 
de jaren tachtig zijn begonnen met gamen, zelf kinderen. De rol van (verbie-
dende) toezichthouder kan zich ontwikkelen tot die van betrokken mede-
speler, waarbij het niet uitgesloten is dat ouders hun eigen enthousiasme op 
de volgende generatie overdragen.

4.6  Een unieke vorm van vermaak

Videogames bieden een unieke vorm van media-entertainment, omdat ze 
de mediagebruikers niet alleen in staat stellen behoeften te vervullen, maar 
ook de mogelijkheid bieden om doelbewust te experimenteren met emotio-
nele ervaringen en identiteitsconstructies. Games functioneren met andere 
woorden als privélaboratoria waar van alles kan worden uitgeprobeerd. Deze 
experimenten worden vaak uitgevoerd binnen videogames met een geweld-
dadige inhoud. Dit baart menigeen zorgen en van tijd tot tijd klinkt in bin-
nen- en buitenland de roep om krachtig overheidsingrijpen. Er zijn ouders, 
maar ook docenten en journalisten die in de media bezwaar maken tegen het 
principe van zelfregulatie. Binnen de Europese en Amerikaanse classificatie-
systemen keurt de game-industrie haar eigen producten, en spelen overhe-
den geen of slechts een marginale rol. De critici vinden de classificatiesyste-
men bovendien onvoldoende streng of te vrijblijvend in hun consequenties. 
Gewelddadige games met een 8+-beoordeling zijn immers gewoon te koop, 
ondanks de mogelijk aanstootgevende of schadelijke inhoud. In bijvoorbeeld 
Duitsland en Australië is de situatie anders. In Australië zijn heftige games 
zoals GTA San Andreas en Manhunt verboden. In Duitsland is Manhunt ook 
door een verbod getroffen, evenals Quake en de internationale versie van Re-
turn to Castle Wolfenstein. In de VS bepleiten belangengroepen van bezorgde 
ouders regelmatig een ‘ban’ op gewelddadige videogames. Tot nog toe is een 
verbod niet gerealiseerd, omdat de rechter enerzijds de vrijheid van menings-
uiting en de artistieke vrijheid hoogachtte en anderzijds constateerde dat het 
Amerikaanse classificatiesysteem goed werkt.
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Ook in Nederland lijkt het ondenkbaar dat de overheid specifieke titels 
zou proberen te verbieden. In het Wetboek van Strafrecht wordt de zes-
tienjaarclassificatie uit PEGI als harde grens gehanteerd. Dit betekent dat 
een detailhandelaar de 6+- en 8+-games niet mag verkopen aan een jon-
gere onder de zestien jaar. De staande praktijk is helder, en nieuw over-
heidsbeleid is op dit punt dus niet nodig. Wel zou de overheid bij kunnen 
dragen aan een betere uitvoering. In de eerste plaats door de PEGI-voor-
lichting nadrukkelijk te ondersteunen om het publiek beter te informeren 
over de betekenis van de classificatie. Dit zou eraan kunnen bijdragen dat 
games die voor oudere groepen zijn bedoeld, in de thuissituatie niet als-
nog door te jonge, kwetsbare spelers worden gespeeld. In de tweede plaats 
kan de handhaving van de regels worden geïntensiveerd, bijvoorbeeld door 
steekproefsgewijs de verkooppraktijk in de detailhandel te controleren. 

Het onderzoek naar de gamepraktijk heeft laten zien dat gaming zich 
niet beperkt tot een geïsoleerd individu op de spreekwoordelijke zolder-
kamer. Veel gamers vinden het juist aantrekkelijk om met anderen en te-
gen anderen te spelen. LAN-parties zijn uitgegroeid tot sociale evenemen-
ten waar gamers elkaar daadwerkelijk opzoeken om met elkaar en tegen 
elkaar te spelen. De organisatoren hebben vaak moeite onderdak te vinden 
voor hun LAN-party. Dit geldt vooral voor de relatief kleinschalige parties, 
die niet zo makkelijk sponsors aan kunnen trekken. Hier ligt een rol voor 
lokale overheden, die LAN-parties zouden kunnen faciliteren door betaal-
bare accommodaties ter beschikking te stellen zodat de ‘gaming scene’ niet 
verder vercommercialiseert. Ook de in 2005 opgerichte sportbond voor 
gamers verdient ondersteuning van lokale en nationale overheden. De Ne-
derlandse Electronic Sport Bond wil de gamecompetitie op LAN-parties 
en het internet naar een hoger niveau tillen door eenduidigheid te creëren 
tussen de verschillende competities en door het invoeren van officiële di-
visies en ‘rankings’. De e-sportbond is in gesprek met het NOC*NSF voor 
de aanmelding bij deze sportkoepel. In 2006 worden de eerste competities 
onder auspiciën van de e-sportbond georganiseerd.

De sociale relaties die door het gamen ontstaan, vormen de basis voor 
een gamecultuur die parallellen vertoont met de jongerencultuur rond mu-
ziek. Men geniet van een bepaalde media-inhoud en vormt een fangemeen-
schap, bijvoorbeeld op internet, waar de media-inhoud (game of muziek) 
wordt besproken. Net zoals fans ‘alles’ van hun favoriete artiest willen we-
ten, verzamelen gamers gretig informatie over hun helden, bijvoorbeeld 
een beroemde developer of een interessante ontwerpstudio. De LAN-parties 
zijn de ontmoetingsplek van de gamecultuur, net zoals de festivals dat bij 
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de muziek zijn. Er is echter een belangrijk verschil tussen de jongerencultu-
ren rond muziek en games: het publiek op game-evenementen bestaat bijna 
volledig uit mannen. Interessant genoeg kent de gamecultuur op internet 
een veel hogere participatie van vrouwen. Een verklaring voor dit opvallen-
de verschil is dat vrouwelijke gamers zich op het net veel makkelijker aan 
de dominante mannencultuur kunnen onttrekken dan bijvoorbeeld op een 
LAN-party (Schott en Horrel 2000). Bovendien is het op internet relatief 
gemakkelijk aansluiting te vinden bij gelijkgestemden. Recent onderzoek 
laat zien dat het gamen op internet onderdeel is van een rijkgeschakeerd en 
intensief internetgebruik door meiden en vrouwen, waarbij de nadruk ligt 
op de communicatieve mogelijkheden van het net (Valkenburg et al. 2005; 
Van Zoonen 2002). Het is te verwachten dat de ontwikkelingen ten aan-
zien van gaming vergelijkbaar zijn met die zich op internet hebben voltrok-
ken. Als meer vrouwen zich toegang verschaffen tot het gamen, zal de ga-
mecultuur zich onherroepelijk verder differentiëren, wat voor alle gamers 
een verrijking zal betekenen. Ook voor de mannen. 
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Een krijger die voor zijn tegenstan-
der de deur openhoudt. Dat is Midas 
Boeke, tien jaar oud. In het internetspel 
RuneScape stapt hij rond in zwaarbe-
laden wapenuitrusting. Hij legt dieren 
om en maait monsters neer. Maar liever 
nog teelt hij kroppen sla en staat hij 
nieuwelingen bij. 

RuneScape is een online adventure 
multiplayer game dat dagelijks door 
meer dan 50.000 mensen wereldwijd 
tegelijkertijd wordt gespeeld. Het spel 
speelt zich af in de middeleeuwen waar 
je wapens en harnassen kunt kopen en 
verkopen. Je vecht aanvankelijk met 
monsters en bekwaamt je al doende in 
‘skills’ die nodig zijn om naar een hoger 
‘level’ te komen. Ben je sterk en vaardig 
genoeg, dan ben je klaar voor de plek 

waar het echt gevaarlijk wordt: ‘the wil-
derness’. Daar kunnen andere spelers 
je aanvallen. Daar kun je ook chatten. 
Hoe dieper je de wildernis in gaat, hoe 
meer gevaren en hoe belangrijker dat 
je voorzien bent van ‘full rune’–een 
degelijk harnas. 

Een eigen wereld
Het verhaal van Midas over zijn favo-
riete internetgame is doorspekt met 
Engelse woorden. Hij heeft het over 
‘quests’ voor spannende opdrachten, 
je moet het ‘woodcutting’ en ‘mining’ 
meester zijn, monsters als ‘King Black 
Dragons’ verslaan en ‘armor’ schaf je 
aan in de ‘general store’. Kortom: in het 
internationale RuneScape moet je een 
woordje over de grens kunnen spreken. 

Midas (10): Andere gamers helpen loont
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Midas is twee uur per dag actief op 
RuneScape. ‘Kinderen vinden het 
heerlijk om een eigen wereld te hebben 
waar alles kan. In RuneScape help je 
een kok om een bepaald gerecht te 
maken of je verslaat een draak uit een 
hoger “level”. Je eet om te overleven. 
Je slacht een dier of je teelt een krop 
sla. Ondertussen kun je met kinderen 
uit andere landen chatten en vriend-
schappen sluiten. Met een meisje uit 
mijn klas had ik altijd ruzie. Doordat we 
op RuneScape zijn gaan samenwerken, 
kunnen we offline beter met elkaar 
opschieten.’ 

Hij heeft geleerd dat anderen helpen 
loont. ‘Soms dan ga ik naar de begin-
wereld en help ik een “newbie”. Als je 
voor het eerst RuneScape speelt, is het 
niet makkelijk. Je moet veel informatie 
verwerken en er zitten lastige “quests” 
bij. Ik weet hoe het voelt. Ik wijs waar 
ze moeten zijn.’ 

Pure onbaatzuchtigheid? Ja en nee. 
‘Soms geeft een “newbie” mij uit dank-
baarheid een zakcentje. Dat hoeft voor 
mij niet, maar het mag wel!’ 

Gehackt door ‘wcpothoofd’
Hij heeft het geweten toen híj nog nat 
achter de oren was. ‘Ja, ik was een 
beginneling, al was ik een heel goede 
beginneling. Een jongen genaamd 
“WCPOTHOOFD102” zei via chat dat 
hij zou stoppen met RuneScape en dat 

ik zijn account uit “level” 61 wel mocht 
hebben. Met “full rune”! Hij moest mijn 
wachtwoord weten zodat hij de spullen 
naar mijn “account” kon overzetten. 
Hij gaf me de opdracht om uit te loggen 
en meteen weer in te loggen. Ik verliet 
RuneScape en ging er weer in en toen 
drong de keiharde werkelijkheid tot 
me door: ik was gehackt. M’n account 
is er nog wel, maar hij heeft een nieuw 
wachtwoord gemaakt zodat ik niet 
meer bij m’n spullen kan.’ 

Is het een gewelddadig spel? ‘Er wordt 
wel in gevochten, maar het is niet zo 
van: hé, kijk, ze vechten in RuneScape, 
ik ga ook een pijl en boog kopen en op 
mensen schieten!’
 Hij toont een staaltje onvervalste 
RuneScape-agressie. Zijn geharnaste 
gestalte nadert een Playmobil-koetje 
op een weiland dat groen is als een 
biljartlaken. Midas zwaait met een 
zwaardje in de lucht en ‘doet de koe 
schade’. Het ziet eruit alsof hij het beest 
aaiend ter aarde bestelt. De voorpoot-
jes van het dier maken een klein spron-
getje en dan zijgt het neder. Een hoopje 
botten blijft over. De hoeveelheid vlees 
valt tegen. ‘Een magere koe.’

De oneindig reikende verte van deze 
fantasiewereld spreekt hem het meest 
aan. ‘Offline slacht je niet iedere dag 
een koe als het ware.’ 

Door Remco Pijpers
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5 Digitale contacten en integratie van al-
lochtone jongeren

Andries van den Broek en Jos de Haan

5. Online in multicultureel Nederland

Eeuwen na dato worden historische maatschappelijke veranderingen veelal 
in termen van enkele doorslaggevende ontwikkelingen geanalyseerd. Bij ac-
tuele maatschappelijke ontwikkelingen ontbreekt het nog aan het inzicht 
welke van de vele gebeurtenissen en trends achteraf het belangrijkst zullen 
zijn gebleken. Hoewel wellicht prematuur, is momenteel in veel van de be-
schouwingen over de toekomst een hoofdrol weggelegd voor de multi-etni-
sche samenleving en de informatiesamenleving. In dit hoofdstuk komt het 
snijvlak van die twee aan de orde, als we proberen de volgende twee vragen 
te beantwoorden. Hoe manifesteren de allochtone jongeren zich in de digi-
tale wereld? En hoe verhoudt hun digitale optreden zich tot het vraagstuk 
van integratie? De eerste vraag spitst zich toe op de digitale participatie van 
diverse allochtone groepen, waarbij we tevens proberen vast te stellen in 
hoeverre eventuele verschillen tussen jongeren uit de diverse etnische groe-
pen op een wezenlijk verschil tussen die groepen duiden dan wel aan andere 
kenmerken kunnen worden toegeschreven. De vraag naar het verband tus-
sen online zijn en integratie komt slechts in exploratieve zin aan de orde, 
in de vorm van een eerste verkenning van de samenhang tussen enerzijds 
ICT-gebruik en anderzijds de sociaal-culturele integratie in de Nederlandse 
samenleving. Het begrip ‘sociaal-culturele integratie’ wijst op de mate waar-
in minderheidsgroepen zich qua opvattingen, waarden, sociale contacten en 
taal onderscheiden van de autochtone bevolking. Dit begrip is echter niet 
onproblematisch, omdat deze kenmerken zich moeilijk laten wegen, een 
duidelijk ijkpunt van succesvolle integratie ontbreekt en omdat het de con-
notatie heeft van assimilatie (Dagevos en Schellingerhout 2003: 38-39). 

Zowel over de groeiende aantallen mensen met een andere etnische en 
culturele achtergrond als over het groeiende belang van de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) is beweerd dat ze voorbodes zijn van een 
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nieuw type samenleving. De term ‘multiculturele samenleving’ wijst op 
het samenleven van verschillende etnische groepen met een eigen cultuur, 
de term ‘multicultureel drama’ op de problemen en spanningen die zich 
daarbij voordoen. De term ‘informatiesamenleving’ verwijst naar de door-
dringing van ICT in alle terreinen van het maatschappelijk leven, de term 
‘digitale kloof ’ op de ongelijkheden die zich daarbij voordoen. Etnische 
groepen werden al vroeg aangewezen als een van de achterstandsgroepen 
bij de verspreiding van ICT (Hoffman en Novak 998), maar verder heeft 
het grensvlak tussen die twee ontwikkelingen nog weinig aandacht getrok-
ken. De verspreiding van radicale islamitische ideeën via internet was even 
prominent in het nieuws, maar leidde (nog) niet tot een bredere aandacht 
voor vraagstukken op het snijvlak van de multiculturele samenleving en de 
informatiesamenleving (D’Haenens et al. 2005). Hier volgt een aanzet tot 
een dergelijke verbreding. Hoe manifesteren allochtone jongeren zich op de 
digitale snelweg en hoe verhoudt zich dat tot het integratievraagstuk? 

Dit vergt uiteraard een specificatie van wat onder integratie wordt ver-
staan. In dit hoofdstuk geldt een tweeledig perspectief op integratie. Ener-
zijds wordt integratie opgevat in termen van participatie, met als leidende 
gedachte dat de integratie van allochtonen onvolledig is als zij aan belang-
rijke aspecten van het maatschappelijk leven niet in gelijke mate deelheb-
ben. Mocht blijken dat allochtone jongeren zich in mindere mate van ICT 
bedienen, dan vormt hun achterblijvend ICT-gebruik een rem op hun maat-
schappelijke integratie. 
 Anderzijds wordt integratie hier opgevat in termen van de sociaal-cul-
turele afstand tot de Nederlandse samenleving. In navolging van eerder on-
derzoek hiernaar (Dagevos 200, Beekhoven en Dagevos 2005) wordt soci-
aal-culturele afstand opgevat in termen van de mate van identificatie met 
de eigen groep, van contacten met autochtonen en van moderne opvattin-
gen. Mocht blijken dat frequent internetgebruik samengaat met een grotere 
sociaal-culturele afstand tot de Nederlandse samenleving, dan zou dat een 
contra-indicatie van integratie zijn. 
 De twee ijkpunten in dit artikel zijn derhalve de mate van ICT-gebruik 
van allochtone jongeren en de relatie tussen hun ICT-gebruik en hun soci-
aal-culturele afstand tot de Nederlandse samenleving. Het eerste ijkpunt 
vergt een meting van het ICT-gebruik onder allochtone jongeren, en onder 
autochtone jongeren als referentiegroep, om het al dan niet bestaan van een 
digitale kloof langs etnische lijnen vast te kunnen stellen. Het tweede ijk-
punt vergt een meting onder allochtone jongeren van zowel hun ICT-gebruik 
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als hun sociaal-culturele afstand tot de Nederlandse samenleving. Al deze 
metingen zijn beschikbaar in het databestand Leefsituatie Allochtone Ste-
delingen (LAS). In de periode november 2004 tot april 2005 liet het SCP on-
der die titel veldwerk verrichten onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, 
Antilliaanse en autochtone stedelingen in de leeftijd van 5-65 jaar (respons 
= 45%, n = 4096). Conform de afbakening van de digitale generatie (per-
sonen die na 980 zijn geboren) die in dit Jaarboek ICT en samenleving wordt 
gehanteerd, is de bovengrens bij 25 jaar gelegd. In de leeftijdsgroep van 5 
tot en met 25 jaar werden 255 Turkse, 272 Marokkaanse, 96 Surinaamse, 
248 Antilliaanse en 23 autochtone personen geïnterviewd. Dit hoofdstuk 
is gebaseerd op de analyses van deze in totaal 049 jongeren. Niet alleen de 
duur van hun ICT-gebruik werd vastgesteld, maar ook de aard van dat ge-
bruik. Behalve het type ICT-toepassing ging het daarbij ook om de sociale 
context en culturele content van het ICT-gebruik. De laatste tien minuten 
van het interview waren ingeruimd voor een registratie van de bezigheden 
op de dag voorafgaand aan het interview (tijdvak 06.00-24.00 uur). Ook bij 
die registratie werd ICT-gebruik vastgelegd. 
 Hierna komt eerst de hoeveelheid ICT-gebruik van allochtone jongeren 
aan de orde (paragraaf 5.2), met aandacht voor verschillende vormen van 
ICT-gebruik. Daarna verschuift de focus van het volume naar de sociaal-cul-
turele inhoud van hun ICT-gebruik: met wie chatten ze, welke sites bezoeken 
ze en welke taal hanteren ze daarbij? In de daaropvolgende paragraaf wor-
den duur en inhoud van hun ICT-gebruik afgezet tegen persoonskenmerken, 
om na te gaan of en in hoeverre die kenmerken de eventuele verschillen tus-
sen etnische groepen verklaren, en of en in hoeverre ICT-gebruik niet alleen 
tussen, maar ook binnen die groepen verschilt. De laatste stap in de analyse 
behelst het tegen elkaar afzetten van duur en inhoud van ICT-gebruik ener-
zijds en de sociaal-culturele afstand tot de Nederlandse samenleving ander-
zijds. Tot slot worden de bevindingen geresumeerd en becommentarieerd. 

5.2 Internetgebruik door allochtone jongeren

Ongeveer tien jaar geleden gebruikten de journalisten Jonathan Webber 
en Amy Harmon in de LA Times voor het eerst het begrip ‘digital divide’. 
Amerikaans onderzoek toonde vervolgens aan dat etnische minderheden 
relatief vaak aan de kant van de niet-bezitters stonden. Ze bezaten thuis 
minder vaak een pc, hadden minder toegang tot internet en gebruikten op 
het werk minder vaak een pc (Hoffman en Novak 998, NTIA 999, 2000). 
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Nederlands onderzoek kwam tot een vergelijkbare conclusie (Veldkamp 
999). Aan het begin van het nieuwe millennium bleek er onder allochtone 
jongeren minder vaak een pc en internettoegang in het huishouden aanwe-
zig te zijn dan onder hun autochtone leeftijdgenoten (D’Haenens 2003). 
Bovendien beschikten allochtone jongeren, in het bijzonder Marokkanen 
en Turken, over minder digitale vaardigheden dan autochtone jongeren. 
Een uitzondering in de achterstandspositie was dat zij juist vaker op hun 
eigen kamer een pc hadden staan (De Haan en Huysmans 2002). Sinds-
dien is de verspreiding van ICT doorgegaan, waardoor vooral het verschil 
in ICT-bezit tussen mannen en vrouwen kleiner werd. Mogelijk zijn ook de 
verschillen tussen etnische groepen sindsdien verdwenen of verminderd.
 In deze paragraaf wordt eerst het bezit en vervolgens het gebruik van 
pc en internet onder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en 
autochtone jongeren beschreven. De pc is in veel, maar nog niet alle, van 
de huishoudens waarin jongeren (5-25 jaar) leven, aanwezig (in totaal 88%) 
(figuur 5.). Ook begin 2005 blijken de verschillen in ICT-bezit tussen etni-
sche groepen nog aanzienlijk. Vrijwel alle autochtone jongeren leven in een 
huishouden met pc (97%). Bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren is dat in 
circa negentig procent van de huishoudens het geval, bij Turkse en Marok-
kaanse jongeren in circa tachtig procent. 
 Voor internet geldt eenzelfde patroon, maar bij een wat lagere versprei-
dingsgraad (77%). Opnieuw doet zich een driedeling voor. Bij negentig 
procent van de autochtone jongeren beschikt men thuis over een inter-
netaansluiting, bij tachtig procent van de Surinaamse en Antilliaanse jon-
geren en bij ongeveer tweederde van de Turkse en Marokkaanse jongeren. 
Bij autochtone jongeren blijkt men thuis wat vaker over een snelle internet-
verbinding te beschikken.

Figuur 5.   PC-bezit en internettoegang in huishouden, naar etniciteit, 5-25-ja-
rige inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten)

Bron: SCP (LAS 2004/2005)
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Ook buiten het eigen huis kunnen jongeren zich toegang tot internet ver-
schaffen. Scholieren en studenten kunnen er bij hun onderwijsinstelling 
gebruik van maken, werkende jongeren wellicht op hun werk. Buiten de 
contexten thuis, school en werk kunnen jongeren nog op andere plaatsen 
de digitale snelweg op, zoals in buurthuizen, internetcafés en bibliothe-
ken of bij familie en vrienden. Ongeveer de helft van de 5-25-jarige jon-
geren maakte in de vier weken vóór het interview wel eens gebruik van in-
ternetfaciliteiten op school, ongeveer een derde deed dat bij familie en/of 
vrienden en een zesde op het werk. Van de overige mogelijkheden om te 
internetten werd verhoudingsgewijs weinig gebruikgemaakt (tabel 5.). 
Autochtone jongeren rapporteerden het vaakst internetgebruik op school, 
in de sociale omgeving en op het werk. De relatief lage internettoegang bij 
Marokkanen thuis (figuur 5.) blijkt ook uit de geringe mate waarin Ma-
rokkaanse jongeren zich via familie en vrienden toegang tot internet weten 
te verschaffen. Dat blijken ze te compenseren op school en op het werk, 
waar ze na autochtonen het frequentste internetgebruik rapporteren, en 
in het internetcafé, waar ze het vaakst van alle groepen de elektronische 
snelweg opgaan. 

Tabel 5.:  Locatie van internetgebruik in de afgelopen vier weken, naar etnici-
teit, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten)

werk school internet-

café

biblio-

theek

buurthuis familie, 

vrienden

moskee, 

kerk

Turken  9 41  5 2 0 27 1

Marokkanen 18 51 10 3 2 25 0

Surinamers 18 42  4 3 1 30 0

Antillianen 12 49  6 4 0 33 0

Autochtonen 24 55  0 3 0 38 0

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

De toepassingen van internet die het meest gebruikt werden in de vier we-
ken vóór het interview zijn informatie zoeken (84%), e-mailen (8%), zo-
maar surfen (77%) en chatten (64%). Het afsluiten van transacties blijft 
daar ver bij achter (tabel 5.2). Bij alle toepassingen lopen allochtonen achter 
op autochtonen, maar het minst bij het zoeken van informatie. Het relatief 
grote belang van dit zoekgedrag onder moslims komt mogelijk voort uit een 
behoefte naar meer kennis over de islam (Mandaville 999). Dat verklaart 
echter niet dat het zoeken van informatie onder Surinamers en Antillianen 
ook weinig achterblijft bij autochtonen. Opmerkelijk is dat Antilliaanse 
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jongeren meer chatten dan autochtonen, en ook bij andere applicaties lopen 
zij het minst achter op autochtone jongeren. Turkse en Marokkaanse jon-
geren sluiten om beurten de rij. Dit beeld spreekt ook uit het aantal benutte 
internettoepassingen. Deze diversiteit is onder autochtone en Antilliaanse 
jongeren het grootst (gemiddeld vier toepassingen in de afgelopen vier we-
ken) en onder Turkse en Marokkaanse jongeren het kleinst (gemiddeld drie 
toepassingen). 

Tabel 5.2  Toepassing van internetgebruik in de afgelopen vier weken, naar etni-
citeit, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten)

informa-

tie zoeken

iets 

kopen, 

bestellen

internet-

bankieren

zomaar 

surfen

e-mailen chatten aantal 

typen 

gebruik
Turken 78 16 23 68 69 52 3,1

Marokkanen 81 13 15 72 78 54 3,1

Surinamers 88 15 31 79 84 68 3,6

Antillianen 84 24 46 80 84 77 4,0

Autochtonen 90 29 48 86 90 72 4,2

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Toegang tot het internet en het aantal benutte toepassingen zeggen strikt 
genomen nog niets over de duur van het internetgebruik. De hoeveelheid 
tijd die jongeren met internet in de weer zijn, is in het LAS-onderzoek op 
twee manieren gepeild. In het interview is jongeren gevraagd hoeveel uur 
ze afgelopen week aan internet besteed hadden. Daarbij werd geen onder-
scheid gemaakt tussen ICT-gebruik voor werk, school of vrije tijd. De laatste 
tien minuten van het interview stonden in het teken van een reconstructie 
van de tijdbesteding van gisteren (tijdvak 06.00-24.00 uur). Per kwartier 
werd het verloop van de vorige dag gereconstrueerd. Zowel in het interview 
als in de tijdbestedingsregistratie werd daarbij onderscheid gemaakt tussen 
internetten en e-mailen enerzijds en overig pc-gebruik anderzijds. De duur 
van het gebruik heeft in tabel 5.3 steeds alleen betrekking op degenen die in 
de voorafgaande kolom tot de deelnemers behoorden. 
 De kolommen met participatiepercentages geven een eenduidig beeld. 
Autochtone jongeren rapporteren het vaakst te internetten en te e-mailen, 
Turkse en Marokkaanse jongeren het minst. Dit past ook in het beeld dat 
uit de eerdere gegevens naar voren kwam.Van de gebruikers zijn Antilliaan-
se jongeren het meeste aantal uren met internet en e-mail in de weer. 
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Tabel 5.3  Frequentie van internet- en pc-gebruik afgelopen week en gisteren, 
naar etniciteit, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten 
en uren)

internet/e-mail

in afgelopen week

overig pc-gebruik

in afgelopen week

internet/e-mail

gisteren

overig pc-gebruik

gisteren

% uren % uren % uren % uren

Turken 82 11,2 70  8,9 25 n.s.  8 n.s.

Marokkanen 83 12,7 70  8,9 29 n.s.  9 n.s.

Surinamers 90 13,3 73  8,7 33 n.s.  4 n.s.

Antillianen 85 17,3 77 11,5 37 n.s. 12 n.s.

Autochtonen 92 14,3 87 12,6 40 n.s. 16 n.s.

n.s. te weinig observaties per cel

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Hiermee zijn de toegang, de toepassingen en de tijdsduur van het internet-
gebruik in kaart gebracht. Vooral voor Turkse en Marokkaanse jongeren 
is toegang tot de virtuele wereld minder vanzelfsprekend, hun internetge-
bruik minder divers en de tijdsduur van hun ICT-gebruik korter. In de vol-
gende paragraaf komen de sociale context en de culturele content van het 
internetgebruik aan de orde. 

5.3 Sociaal-culturele dimensie van internetgebruik door alloch-
tone jongeren

Via ICT kunnen allochtone jongeren met elkaar en met autochtonen con-
tact hebben, in de eigen taal of in het Nederlands. Deze sociaal-culturele 
dimensie van het internetgebruik is hier afgemeten aan de etnische signa-
tuur van degenen met wie ze e-mailen en chatten, aan de taal waarin ze dat 
doen (alleen gevraagd aan Turken en Marokkanen), en aan de culturele 
achtergrond van de sites die ze bezoeken. 

De etnische achtergrond van degenen met wie allochtone jongeren e-
mailen en chatten, geeft een wisselend beeld te zien. Veelal betreft het een 
gemengd publiek (64%), deels uit meerdere etnische groepen gerekruteerd 
(44%), deels uit de eigen etnische groep afkomstig (20%). Eén op de vijf al-
lochtone jongeren e-mailt/chat vooral met personen met een Nederlandse 
of anderszins westerse achtergrond, één op de zeven vooral met personen 
uit de eigen etnische groep. Dat laatste geldt het sterkst voor Turkse jonge-
ren, wat past bij het beeld dat dit een tamelijk gesloten groep is (Gijsberts 
en Dagevos 2005: 20-35), en het minst voor Marokkaanse en Surinaamse 
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jongeren, die het vaakst een gemengd chat/mailpubliek rapporteren. Antil-
liaanse jongeren zijn meer dan de andere allochtone jongeren op chatten/
mailen met westerse personen gericht, maar anderzijds na Turkse jongeren 
ook het sterkst op personen uit de eigen etnische groep (tabel 5.4).

Tabel 5.4  Etnische achtergrond van degenen met wie men e-mailt/chat, naar 
etniciteit, personen 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in pro-
centen)

vooral

westers

vooral de 

eigen 

etniciteit

half westers, 

half eigen 

etniciteit

diverse etni-

sche groepen

anders

Turken 16 21 24 38 2

Marokkanen 22 11 21 44 2

Surinamers 19 12 19 51 0

Antillianen 26 15 16 41 1

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Turkse jongeren zijn met e-mailen/chatten niet alleen het sterkst op de ei-
gen groep gericht, maar doen dat ook relatief vaak in de eigen taal, vaker 
dan Marokkaanse jongeren in elk geval (tabel 5.5). Bijna negentig procent 
van de Marokkaanse jongeren bedient zich bij virtuele contacten van het 
Nederlands. Dit heeft te maken met het ontbreken van een Marokkaanse 
eenheidstaal. Ongeveer de helft van de Marokkaanse Nederlanders spreekt 
van huis uit Berbers, dat geen geschreven taal is. De meerderheid van de 
Marokkaanse jongeren is bovendien het Arabische schrift niet of niet goed 
machtig (El Aissati en E-rramdani 200, De Ruiter en Bos 200). 

Tabel 5.5   Taal waarin men e-mailt of chat, 5-25-jarige Turkse en Marokkaanse 
inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten)

in het 

Nederlands

meer in het 

Nederlands 

dan in de 

eigen taal

even vaak in 

het Neder-

lands als in de 

eigen taal

meer in de 

eigen taal dan 

in het Neder-

lands

in de 

eigen 

taal

meestal 

in 

andere 

taal

Turken 35 24 29 9 4 0

Marokkanen 88 2 6 1 1 1

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

In de afgelopen tien jaar zijn er veel websites voor allochtonen opgericht 
(Linders en Goossens 2004, Geense en Pels 2002); er is in dit opzicht al ge-
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sproken van een ‘overdaad aan informatie’ (Brouwer 200). Dit aantal sites 
zou zo hoog zijn omdat allochtonen zich niet herkennen in de Nederlandse 
media, die bovendien zouden bijdragen aan de negatieve beeldvorming over 
allochtonen (D’Haenens 999). Er zijn vooral veel Marokkaanse sites, die 
divers in hun doelstelling zijn, maar vrijwel allemaal gericht op jongeren 
(Geense 200, Linders en Goossens 2004: 24). Nederlands is de dominan-
te taal op Marokkaans-Nederlandse websites (Brouwer 200). 
 Wanneer in het vervolg een onderscheid wordt gemaakt tussen Neder-
landse sites en sites die wortelen in de ‘eigen’ culturele achtergrond, is het 
oordeel over het culturele karakter van die sites van de ondervraagde jon-
geren zelf afkomstig. De ene jongere kan www.maroc.nl als Nederlandse 
site beoordeeld hebben, een ander als een Marokkaanse. Helaas ontbreekt 
het ons aan informatie over de exacte sites die men bezocht; we weten al-
leen hoe jongeren die zelf beoordelen. Complicerende factor daarbij is nog 
dat het bij een deel van de voor jongeren interessante Nederlandse sites niet 
gaat om sites met een sterke binding met Nederlandse cultuur, maar om 
sites die deel uitmaken van de internationale jeugdcultuur (zoals www.mtv.
nl). 
 Met deze voorbehouden blijkt uit deze gegevens dat allochtone jongeren 
veelal sites met een Nederlandse achtergrond zeggen te bezoeken (55%), wat 
het minst geldt voor Antilliaanse en Turkse jongeren, en het sterkst voor 
Marokkaanse jongeren (63%) (zie tabel 5.6).2 Een exclusieve gerichtheid op 
sites uit de eigen culturele achtergrond wordt slechts door een opmerkelijk 
laag deel van de allochtone jongeren gerapporteerd (5%). 

Tabel 5.6  Culturele achtergrond van sites die men bezocht, naar etniciteit, 5-25-
jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in procenten)

vooral Nederlandse 

achtergrond

vooral ‘eigen’ 

culturele achtergrond

beide anders

Turken 51 8 34  8

Marokkanen 63 6 22 10

Surinamers 55 2 24 19

Antillianen 50 4 29 17

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Het gemengde patroon van sociaal-cultureel gebruik is niet uniek voor de 
nieuwe media. Ook bij kranten, tijdschriften, radio en televisie valt gebruik 
van eigen media waar te nemen (tabel 5.7). Eigen televisiezenders zijn vooral 
bij Turken, maar ook bij Marokkanen populair. Een kwart van de jongeren 
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uit de vier groepen luistert naar eigen radiozenders. Surinamers doen dat 
het meest en Marokkanen juist weinig. Eigen kranten worden door relatief 
veel Turkse en Antilliaanse jongeren gelezen. 

Tabel 5.7  Gerichtheid op eigen media: leest, beluistert, bekijkt wel eens eigen 
media, naar etniciteit, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (in 
procenten)

eigen kranten eigen tijdschriften eigen radio eigen tv-zenders

Turken 35 19 26 87

Marokkanen  6  8 12 55

Surinamers 11  8 39 n.v.t.

Antillianen 32 11 24 n.v.t.

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Afgemeten aan de personen met wie ze e-mailen en chatten, kennen alloch-
tone jongeren gemengde virtuele sociale contacten; afgemeten aan de sites 
die ze bezoeken, zijn de meeste allochtone jongeren hoofdzakelijk of mede 
op Nederlandse sites gericht. Niet alleen in het gebruik van nieuwe media is 
een gedeeltelijke gerichtheid op eigen cultuur waarneembaar, dat geldt ook 
voor het gebruik van oude media.

5.4 Verschillen in internetgebruik binnen de etnische groepen: 
jongens langer online, meisjes meer gericht op eigen cultuur 

Dat er verschillen in ICT-gebruik bestaan tussen de vijf etnische groepen, 
wil nog niet zeggen dat er geen verschillen meer zijn binnen die groepen. 
Op basis van verschillen naar sekse, opleidingsniveau, leeftijd en hoofd-
bezigheid onder autochtonen valt te verwachten dat dergelijke verschil-
len zich ook binnen allochtone groepen voordoen. Tevens is het mogelijk 
dat het tot nu toe gesignaleerde onderscheid in ICT-gebruik naar etniciteit 
voor een belangrijk deel op verschillen in vooral opleidingsniveau zijn te-
rug te voeren. Volgens D’Haenens (2003) zijn deze sociaal-demografische 
kenmerken belangrijker voor de verklaring van verschillen in ICT-gebruik 
dan de etnisch-culturele positie. Etnisch-culturele positie verwijst daarbij 
naar de mate waarin allochtonen zich als leden van een specifieke groep 
beschouwen. Onderstaande analyses geven een beeld van de mate waarin 
verschillen in ICT-gebruik tussen etnische groepen ook na controle voor 
genoemde achtergronden nog bestaan, en van de mate waarin die achter-
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gronden binnen de diverse groepen jongeren bepalend voor dat gebruik 
blijken te zijn. 

Om dit na te gaan zijn drie kenmerken van het ICT-gebruik nader ont-
leed, te weten de duur, de diversiteit en de culturele inhoud van het gebruik. 
De gebruiksduur is gebaseerd op hun eigen inschatting van het aantal uren 
dat ze in de week voorafgaand aan het interview aan internet en e-mailen 
besteedden (inclusief niet-gebruikers, vgl. tabel 5.3). De diversiteit van het 
internetgebruik is afgemeten aan het aantal van de zes genoemde internet-
toepassingen dat ze in de vier weken vóór het interview gebruikt zeiden te 
hebben (zie tabel 5.2). De culturele inhoud van hun internetten en e-mai-
len berust op de som van kenmerken uit de tabellen 5.4 en 5.6. Naarmate 
jongeren meer chatten en e-mailen met personen uit eigen etnische groep 
en meer sites van eigen cultuur bezoeken is de digitale gerichtheid op de 
herkomstcultuur groter.
 De verschillen in de duur, diversiteit en culturele inhoud van het inter-
netgebruik blijken (op grond van een multivariate ANOVA-analyse) niet of 
slechts in geringe mate terug te voeren op verschillen in de achtergrond-
kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, hoofdactiviteit en woonsituatie 
(tabel 5.8). Het verschil in de duur van het internetgebruik – met Antil-
lianen als koplopers, Turken als hekkensluiters en Surinamers als ‘gemid-
delde Nederlanders’ – wordt na controle voor de samenstelling van die 
groepen voor vermelde persoonskenmerken nauwelijks kleiner (eta = .4, 
beta = .).3

 Autochtone en Antilliaanse jongeren rapporteren de grootste diversiteit 
in hun internettoepassing, Turkse en Marokkaanse jongeren de kleinste. 
Een aanzienlijk deel van dit verschil wordt veroorzaakt door verschillen 
in achtergrondkenmerken. Maar ook na de controle daarvoor resteert een 
significant effect van het behoren tot de ene of de andere etnische groep 
(die controle zorgt voor een daling van de eta = .27 naar een beta = .7). 
 Allochtone jongeren blijken zich op het internet in de regel zowel tot 
westerse personen en sites als tot personen en sites uit de cultuur van her-
komst te richten, waarbij de oriëntatie door de bank genomen wat sterker 
op het Westen ligt (gemiddelde = ,8 op een schaal waarbij 0 = volledig 
westers en 4 = volledig op herkomst georiënteerd). Turken en Antillianen 
zijn het sterkst op de eigen etnische achtergrond gericht. Dit verschil blijft 
ongewijzigd bestaan na controle voor persoonskenmerken (eta = .6, beta 
= .6). 
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Tabel 5.8   Duur, diversiteit en culturele inhoud van het internetgebruik, naar 
etniciteit, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (ongecontroleerd 
en gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, opleiding, hoofdactiviteit en 
woonsituatie)

ongecontroleerd gecontroleerd

Tur. Mar. Sur. Ant. Aut. Tur. Mar. Sur. Ant. Aut.

duur van internetgebruik (uren 

per week)

9,1 10,5 11,9 14,7 13,1 9,7 11,1 11,7 14,5 12,3

diversiteit van internetgebruik 

(schaal 0-6)

3,1 3,1 3,6 4,0 4,2 3,3 3,3 3,6 3,9 3,9

culturele inhoud (schaal 0-4) 1,9 1,6 1,7 1,9 n.v.t. 1,9 1,6 1,7 1,9 n.v.t.

Bron: SCP (LAS 2004/2005)

In de analyses van verschillen binnen de diverse groepen is niet alleen de in-
vloed van de sociaal-demografische achtergrondkenmerken verdisconteerd, 
maar ook het effect van de generatie waartoe jongeren behoren (leden van 
de eerste generatie zijn naar Nederland geëmigreerd, leden van de tweede 
generatie zijn in Nederland geboren).4 Uit deze analyses per groep blijken 
de zes geanalyseerde kenmerken in wisselende mate verband te houden met 
de duur van het internetgebruik (tabel 5.9). 
 De waargenomen verschillen (ongecontroleerd) in de linker tabelhelft 
duiden op een vrij algemeen verschil tussen de seksen (in de zin dat meisjes 
achterblijven). Opmerkelijk is dat binnen de jongeren het opleidingsniveau 
weinig invloed op de duur van het internetgebruik heeft (in twee van de 
vijf groepen), generatie zelfs in het geheel niet ter zake doet (in geen enkele 
groep statistisch significant), en de overige kenmerken slechts sporadisch. 
Controle voor op elkaar inwerkende effecten (bijvoorbeeld opleidingsver-
schillen tussen jongens en meisjes) verandert weinig aan dat beeld (rechter 
tabelhelft), al komt onderwijsniveau iets vaker als relevant kenmerk naar 
voren. 
 Het verschil in de duur van het internetgebruik tussen jongens en meis-
jes is het grootst bij de autochtonen. Dat allochtone meisjes minder bij al-
lochtone jongens achterblijven dan autochtone meisjes bij autochtone jon-
gens, heeft tot gevolg dat onder meisjes geen negatief effect van etniciteit 
bestaat. Sterker nog: Marokkaanse, Surinaamse en met name Antilliaanse 
meisjes internetten langer dan Nederlandse meisjes. Verder springt in het 
oog dat onder autochtone jongeren de gebruiksduur afneemt naarmate zij 
onderwijs op hoger niveau hebben genoten, terwijl die gebruiksduur onder 
allochtone jongeren juist toeneemt met stijgend opleidingsniveau.
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Tabel 5.9    Duur van het internetgebruik, naar etniciteit en andere persoonsken-
merken, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 (ongecontroleerde 
en gecontroleerde schattingen in uren per week)

ongecontroleerde effecten gecontroleerde effecten

Tur. Mar. Sur. Ant. Aut. Tur. Mar. Sur. Ant. Aut.

geslacht

     man 11,7 11,4 13,8 17,0 17,3 11,6 11,6 13,7 17,8 17,4

     vrouw  6,8 9,9 9,6 12,5 8,8 6,9 9,6 9,7 11,6 8,7

     eta/beta  .24 n.s. .16 .12 .27 .23 n.s. .15 .18 .28

leeftijd

     15-20 jaar  9,8 12,2 12,6 14,1 13,1 8,3 11,9 11,3 15,4 13,3

     21-25 jaar  8,3 8,7 10,6 15,2 13,1 10,2 9,0 12,0 14,3 12,9

     eta/beta n.s. .13 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

hoogste diploma/huidige opleiding

    bao/vbo/mavo 7,8 9,2 8,0 10,5 14,4 8,4 9,1 8,1 15,2 14,4

     mbo/havo/vwo 10,1 10,6 13,0 14,8 13,3 9,7 10,5 12,5 14,8 13,2

     hbo/wo 10,6 13,7 12,5 18,6 12,5 9,6 14,0 13,5 18,6 12,5

     eta/beta n.s. n.s. .16 .19 n.s. n.s. n.s. .16 .19 .19

hoofdactiviteit

     schoolgaand/

     studerend

11,3 12,2 13,1 16,8 12,2 11,6 11,2 12,8 16,2 12,4

     anders 7,3 9,1 10,3 12,1 14,2 7,0 10,0 10,6 12,8 13,9

     eta/beta .20 .12 n.s. .13 n.s. .22 n.s. n.s. n.s. n.s.

woonsituatie

     thuiswonend kind 10,1 11,3 12,8 13,0 13,4 9,2 10,4 12,7 13,8 13,4

     zelfstandig wonend 7,3 9,2 8,4 16,8 12,6 9,1 11,0 8,9 15,9 12,6

     eta/beta .13 n.s. .16 n.s. n.s. n.s. n.s. .13 n.s. n.s.

generatie

    eerste generatie 7,5 8,8 12,9 15,4 n.v.t. 8,1 9,6 13,7 15,7 n.v.t.

    tweede generatie 9,9 11,7 11,3 13,7 n.v.t. 9,6 11,2 11,0 13,1 n.v.t.

     eta/beta n.s. n.s. n.s. n.s. n.v.t. n.s. n.s. n.s. n.s. n.v.t.

Coëfficiënten vermeld mits statistisch significant (p<.10), n.s.=niet-significant
Bron: SCP (LAS 2004/2005)

De analyses binnen de groepen wijzen erop dat het internetgebruik aan-
zienlijk diverser is naarmate jongeren meer onderwijs genoten hebben (ta-
bel 5.0). Anders dan de duur van internetgebruik hangt de diversiteit ervan 
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dus wel met opleidingsniveau samen. Rekening houdend met het op elkaar 
inwerken van de diverse invloeden (rechterhelft van de tabel) blijkt verder 
dat het internetgebruik van jongens diverser is dan dat van meisjes. De an-
dere kenmerken hebben weinig of geen invloed. 

Tabel 5.0  Diversiteit van internetgebruik (0-6 toepassingen), naar etniciteit en 
andere persoonskenmerken, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 
(ongecontroleerde en gecontroleerde schattingen)

ongecontroleerde effecten gecontroleerde effecten

Tur. Mar. Sur. Ant. Aut. Tur. Mar. Sur. Ant. Aut.

geslacht

     man 3,6 3,4 3,7 4,1 4,5 3,5 3,4 3,8 4,2 4,5

     vrouw 2,6 2,9 3,6 3,9 3,8 2,6 2,9 3,6 3,7 3,8

     eta/beta .30 .13 n.s. n.s. .23 .26 .17 n.s. .17 .22

leeftijd

     15-20 jaar 3,2 3,3 3,8 3,8 4,0 3,0 3,3 3,8 4,3 4,2

     21-25 jaar 2,9 2,9 3,5 4,1 4,3 3,1 3,0 3,5 3,7 4,1

     eta/beta n.s. .14 .11 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. .16 n.s.

hoogste diploma/huidige opleiding

    bao/vbo/mavo 2,4 2,7 3,1 3,0 2,9 2,4 2,6 3,1 2,9 2,9

     mbo/havo/vwo 3,5 3,4 3,7 3,9 4,1 3,4 3,4 3,6 3,9 4,1

     hbo/wo 3,9 3,7 4,2 4,9 4,7 3,9 3,8 4,3 5,0 4,7

     eta/beta .35 .27 .27 .47 .44 .33 .31 .26 .49 .43

hoofdactiviteit
     schoolgaand/

     studerend

3,4 3,4 3,9 4,2 4,3 3,1 3,3 3,8 4,1 4,1

     anders 2,8 2,9 3,4 3,6 4,0 3,1 3,1 3,5 3,8 4,2

     eta/beta .16 .15 .19 .20 .11 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

woonsituatie

     thuiswonend kind 3,3 3,3 3,7 3,6 4,1 3,2 3,3 3,6 3,8 4,1

     zelfstandig wonend 2,5 2,9 3,5 4,4 4,3 2,7 3,1 3,7 4,2 4,3

     eta/beta .23 .12 n.s. .25 n.s. .15 n.s. n.s. .13 n.s.

generatie

    eerste generatie 2,5 3,1 3,4 3,9 n.v.t. 2,7 3,3 3,5 4,0 n.v.t.

    tweede generatie 3,3 3,2 3,7 3,9 n.v.t. 3,2 3,1 3,7 3,8 n.v.t.

     eta/beta .23 n.s. n.s. n.s. n.v.t. .13 n.s. n.s. n.s. n.v.t.

Coëfficiënten vermeld mits statistisch significant (p<.10)
Bron: SCP (LAS 2004/2005)
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Bij verschillen in de mate waarin allochtone jongeren in hun internetge-
bruik gericht zijn op Nederland (of het Westen) dan wel op hun eigen ach-
tergrond, spelen vooral sekse en generatie een rol (tabel 5.). Allochtone 
meisjes en allochtone jongeren die naar Nederland geëmigreerd zijn, zijn in 
hun internetgebruik wat sterker (maar allerminst uitsluitend) op de eigen 
cultuur gericht dan jongens respectievelijk jongeren die hier geboren zijn. 
Linders en Goossens (2004) wijzen in dit verband op de bijzondere bete-
kenis van contacten via internet voor islamitische meisjes. Meer dan jon-
gens lijken zij baat te hebben bij de afwezigheid van controle door ouders of 
andere familieleden. Opleidingsniveau heeft alleen bij Antillianen invloed 
op de culturele inhoud van het internetgebruik; laagopgeleide Antillianen 
richten zich meer op de eigen cultuur dan hoogopgeleiden. 

Tabel 5.   Culturele inhoud van internetgebruik, naar etniciteit en enkele an-
dere persoonskenmerken, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 
(ongecontroleerde en gecontroleerde schattingen, schaal 0-4)

ongecontroleerde effecten gecontroleerde effecten

Tur. Mar. Sur. Ant. Tur. Mar. Sur. Ant.

geslacht

     man 1,7 1,4 1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,7

     vrouw 2,0 1,8 1,6 2,1 2,0 1,8 1,6 2,1

     eta/beta .19 .27 n.s. .21 .19 .33 n.s. .24

leeftijd

     15-20 jaar 1,8 1,5 1,7 1,8 1,9 1,5 1,7 1,8

     21-25 jaar 1,9 1,7 1,6 2,0 1,8 1,7 1,6 2,0

     eta/beta n.s. n.s. n.s. .14 n.s. n.s. n.s. n.s.

hoogste diploma/huidige opleiding

    bao/vbo/mavo 2,0 1,5 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 2,1

     mbo/havo/vwo 1,8 1,6 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8

     hbo/wo 1,7 1,7 1,5 1,9 1,6 1,6 1,5 1,7

     eta/beta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. .22

hoofdactiviteit

     schoolgaand/

     studerend

1,8 1,6 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8

     anders 2,0 1,6 1,7 2,0 2,0 1,5 1,8 1.9

     eta/beta n.s. n.s. n.s. .16 n.s. n.s. n.s. n.s.
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ongecontroleerde effecten gecontroleerde effecten

Tur. Mar. Sur. Ant. Tur. Mar. Sur. Ant.

woonsituatie

     thuiswonend kind 1,8 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,8

     zelfstandig wonend 2,0 1,6 1,7 2,0 1,9 1,4 1,7 2,1

     eta/beta n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

generatie

    eerste generatie 2,1 1,8 1,6 2,0 2,1 1,9 1,6 2,0

    tweede generatie 1,7 1,5 1,7 1,6 1,7 1,4 1,7 1,6

     eta/beta .24 .21 n.s. .24 .23 .28 n.s. .24

Coëfficiënten vermeld mits statistisch significant (p<.10)
Bron: SCP (LAS 2004/2005)

Bovenstaand werden verschillen in internetgebruik tussen en binnen groe-
pen jongeren onder de loep genomen. Verschillen in internetgebruik tussen 
jongeren uit de vijf grootste etnische groepen in Nederland zijn in belang-
rijke mate het effect van het behoren tot de ene of de andere etnische groep. 
Structurele verschillen tussen die groepen, in termen van kenmerken als 
opleiding, zijn bij de verklaring van de verschillen in internetgebruik tussen 
die groepen niet van doorslaggevend belang. 
 Binnen de groepen ligt een samenvattende observatie minder voor het 
oprapen. Alleen sekse is bij de verschillen in elk van de drie onderzochte 
aspecten van internetgebruik (duur, diversiteit en culturele inhoud) van 
belang. Voorts is het internetgebruik een stuk diverser naarmate het 
opleidingsniveau hoger is, en zijn allochtone jongeren die in Nederland ge-
boren zijn, in hun internetgebruik wat meer op Nederland gericht dan jon-
geren die in het land van herkomst geboren zijn. 

5.5  Internetgebruik en integratie

De integratie van etnische groepen in de Nederlandse samenleving is van 
veel factoren afhankelijk. Mogelijk is ICT er daar een van. In hoeverre gaat 
internetgebruik samen met integratie? Hier volgt een eerste verkenning van 
de beantwoording van deze vraag. We richten ons in het bijzonder op de 
sociaal-culturele integratie (zie Beekhoven en Dagevos 2005).5 Daarbij gaat 
het om de mate waarin allochtone groepen deel uitmaken van de ontvan-
gende samenleving of zich daarvan onderscheiden. Deze sociaal-culturele 
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afstand is hier gemeten als de mate van identificatie met de eigen groep, de 
mate van contact met autochtonen en de mate waarin men moderne op-
vattingen (over man-vrouwverhoudingen en over het geloof) huldigt. De 
vraag is dan of duur, diversiteit en culturele inhoud van het internetgebruik 
samenhangen met een sterke identificatie van allochtone jongeren met de 
eigen groep of dat ze samenhangen met een grotere integratie in de Neder-
landse samenleving. 

Bij de beantwoording van die vraag doet zich de moeilijkheid voor dat de 
groep met langdurig en divers ICT-gebruik anders is samengesteld dan de 
groep die geen of weinig en eenzijdig ICT gebruikt (zie tabellen 5.9 en 5.0). 
Het is goed mogelijk dat de samenstelling van deze groepen ook samen-
hangt met de sociaal-culturele integratie van etnische groepen. Daarom is 
het nodig om de verbanden tussen ICT-gebruik en sociaal-culturele integra-
tie te controleren voor sociaal-demografische kenmerken. Mogelijk hangt 
zowel het ICT-gebruik als de mate van integratie samen met het opleidings-
niveau. Voor deze en andere doorkruisende effecten van achtergrondken-
merken is de analyse gecorrigeerd (tabel 5.2). 

Een ander probleem is dat van causaliteit. Op basis van een samenhang 
op één moment kan niet worden vastgesteld of ICT-gebruik oorzaak of ge-
volg is van een hoge mate van integratie. Het kan zijn dat internetgebruik 
integratiebevorderend werkt, maar het is ook mogelijk dat meer geïnte-
greerde allochtonen eerder internet raadplegen. Ook bij het verband tussen 
de culturele inhoud van het internetgebruik enerzijds en identificatie met 
Nederland en de contacten met autochtonen anderzijds onduidelijk wat 
oorzaak en gevolg is. 

De culturele inhoud van het internetgebruik hangt vaker met de vier aspec-
ten van sociaal-culturele integratie van allochtone jongeren samen dan de 
duur en de diversiteit van hun internetgebruik dat doen (partiële correlaties 
negen respectievelijk drie en vijf keer significant). 
 Langduriger internetgebruik gaat onder Turkse en Marokkaanse jonge-
ren samen met meer contacten met autochtonen. Onder Surinaamse jon-
geren valt langer internetgebruik samen met een kleinere betekenis van het 
geloof. Overwegend bestaat er onder de vier groepen allochtone jongeren 
echter geen verband tussen de duur van hun internetgebruik en de vier hier 
gehanteerde aspecten van integratie (dertien van de zestien partiële correla-
ties zijn niet-significant). Waar er een samenhang is, gaat meer internetge-
bruik samen met meer integratie. 
 Diverser internetgebruik kent dezelfde drie verbanden met integratie. 



Tabel 5.2  ICT-gebruik en integratie, 5-25-jarige inwoners van G50, 2004/2005 
(partiële correlaties, gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, opleiding, 
hoofdactiviteit, woonsituatie en generatie)

Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

identificatie met Nederland

     volume internetgebruik n.s. n.s. n.s. n.s.

     diversiteit internetgebruik n.s. n.s. .28 n.s.

     culturele inhoud internetgebruik -.29 -.22 n.s. -.34

contact met autochtonen

     volume internetgebruik .15 .18 n.s. n.s.

     diversiteit internetgebruik .25 .21 n.s. n.s.

     culturele inhoud internetgebruik n.s. n.s. n.s. -.22

moderne man-vrouwopvattingen

     volume internetgebruik n.s. n.s. n.s. n.s.

     diversiteit internetgebruik n.s. n.s. n.s. .28

     culturele inhoud internetgebruik -.14 -.23 -.23 n.s.

persoonlijke betekenis van het geloof

     volume internetgebruik n.s. n.s. -.25 n.s.

     diversiteit internetgebruik n.s. n.s. -.25 n.s.

     culturele inhoud internetgebruik .19 n.s. .27 n.s.

Coëfficiënten vermeld mits statistisch significant (p<.05)

Bron: SCP (LAS 2004/2005)
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Daarnaast gaat meer diversiteit van het internetgebruik onder Surinaamse 
jongeren samen met een sterkere identificatie met Nederland en onder An-
tilliaanse jongeren met modernere man-vrouwopvattingen. Diversiteit van 
het internetgebruik is overwegend niet-gerelateerd aan integratie (elf van de 
zestien partiële correlaties zijn niet-significant); waar er wel een verband is, 
gaat grotere diversiteit samen met meer integratie. 
 Bij de culturele inhoud van internetgebruik liggen de zaken anders: dit 
hangt met meer en andere aspecten van sociaal-culturele integratie samen, 
en in een andere richting. Een grotere digitale oriëntatie op personen en 
sites met de eigen etnische achtergrond gaat samen met een geringere inte-
gratie (tien van de zestien partiële correlaties). Het betreft minder identi-
ficatie met Nederland (onder Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse jon-
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geren), minder contacten met autochtonen (onder Antilliaanse jongeren), 
traditioneler man-vrouwopvattingen (onder Turkse, Marokkaanse en Su-
rinaamse jongeren) en een grotere betekenis van het geloof (onder Turkse 
en Surinaamse jongeren). Wat bij het verband tussen een grotere digitale 
gerichtheid op de eigen kring en een geringere integratie oorzaak is, en wat 
gevolg, is vooralsnog ongewis. 

5.6 Samenvatting en slotbeschouwing: integratie en segregatie op 
internet en daarbuiten

Onderwerp van deze bijdrage is het raakvlak van twee hedendaagse ont-
wikkelingen die elk voor zich als medebepalend gelden voor hoe de Neder-
landse samenleving eruit zal komen te zien: de ontwikkeling richting een 
informatiesamenleving en de ontwikkeling richting een multiculturele sa-
menleving. Hedendaagse jongeren groeien met beide ontwikkelingen op 
en zijn daarmee een interessante groep om alvast de eventuele toekomstige 
uitwerking van die twee ontwikkelingen aan af te lezen. 

Hoofdlijnen
In grote lijnen is het ICT-gebruik van allochtone jongeren weliswaar groot, 
maar blijft het toch iets achter bij dat van autochtone leeftijdgenoten. Het 
merendeel van de allochtone jongeren vertoont een geïntegreerd patroon 
van digitale communicatie, een kleine groep allochtone jongeren richt zich 
digitaal voornamelijk op de eigen kring. De online wereld vormt daarmee 
waarschijnlijk een afspiegeling van de offline wereld. Een nadere blik op ver-
schillen in ICT-gebruik tussen en binnen groepen allochtone jongeren geeft 
aanleiding tot enkele specifiekere constateringen. 

Allochtone jongeren lopen soms voorop
Bij de verspreiding van pc en internet hebben allochtone jongeren veelal 
een achterstand op autochtone jongeren (figuur 5., tabellen 5.-5.3). Die 
achterstand is groter voor Turkse en Marokkaanse dan voor Surinaamse 
en Antilliaanse jongeren, terwijl allochtone meisjes meer internetten dan 
autochtone meisjes. Antilliaanse jongeren chatten vaker dan autochtonen 
en doen dat het meest van alle allochtone jongeren met westerse personen. 
Anderzijds zijn Antilliaanse jongeren na Turkse jongeren ook het sterkst 
op personen uit de eigen etnische groep gericht.6 Marokkaanse jongeren 
weten achterblijvende internettoegang thuis enigszins te compenseren door 
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relatief veel digitale activiteit in het internetcafé, op school en op het werk. 

Verschillen in duur, diversiteit en culturele inhoud van internetgebruik
Afgemeten aan de personen met wie allochtone jongeren e-mailen en chat-
ten, kennen zij gemengde virtuele sociale contacten; afgemeten aan de si-
tes die ze bezoeken, zijn de meeste allochtone jongeren hoofdzakelijk of 
mede op Nederlandse sites gericht (tabellen 5.4-5.7). De verschillen in ICT-
gebruik tussen etnische groepen zijn nauwelijks afhankelijk van de gecom-
bineerde persoonskenmerken als sekse, leeftijd en opleidingsniveau (tabel 
5.8). Bij de verschillen binnen de diverse groepen (tabellen 5.9-5.) valt op 
dat jongens langer en diverser internetten dan meisjes, dat meisjes meer op 
de eigen groep gericht zijn dan jongens, dat internetgebruik een stuk diver-
ser is naarmate het opleidingsniveau hoger is, en dat de in Nederland gebo-
ren allochtone jongeren in hun internetgebruik wat meer op Nederland zijn 
gericht dan jongeren die in het land van herkomst ter wereld kwamen. 

Vooral culturele inhoud van internetgebruik houdt verband met integratie
De duur en de diversiteit van het internetgebruik van allochtone jongeren 
hangen over het algemeen niet samen met hun sociaal-culturele integratie. 
Waar die samenhang er wel is, gaan meer en meer divers internetgebruik 
samen met meer integratie. Daarentegen zijn er meer aanwijzingen dat naar-
mate het internetgebruik meer gericht is op de eigen groep, de identificatie 
met de Nederlandse samenleving geringer is (tabel 5.2). 

Implicaties van deze bevindingen op het raakvlak van digitalisering en 
integratie
Het achterblijvend ICT-gebruik van allochtone jongeren, vooral van Turkse 
en Marokkaanse jongens, wijst op een achterstand in een verspreidingspro-
ces en is vermoedelijk van tijdelijke aard. Dat het ICT-gebruik met de ont-
wikkeling in de richting van een kennissamenleving in belang toeneemt, 
maakt deze achterstand toch enigszins zorgelijk. Het roept de vraag op of 
die achterstand snel genoeg kan worden ingelopen om niet in een extra on-
gunstige positie te belanden. 

Los van dit toekomstperspectief maakt ICT-gebruik ook nu al verschil-
lende communicatiestromen toegankelijk, waar verschillende etnische 
groepen bij ongelijk gebruik in ongelijke mate van profiteren. Behalve als 
een van de maatschappelijke domeinen waarop de mate van integratie tot 
uiting komt (ICT als indicator van integratie), kan de digitale participatie 
dus ook anders met integratie in verband gebracht worden, en wel door de 
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vraag te stellen of internetgebruik met maatschappelijke integratie samen-
hangt (ICT als correlaat van integratie). ICT-gebruik kan zowel op virtuele 
bruggen met herkomstlanden duiden als op virtuele ankers in Nederland. 

Hoewel over causaliteit op basis van deze gegevens strikt genomen geen 
uitspraak mogelijk is, lijkt integratie op het internet een reflectie van inte-
gratie daarbuiten. Het gebruik van internet lijkt een afspiegeling van offline 
gedrag, doordat etnische groepen die buiten de virtuele wereld relatief sterk 
op de eigen groep gericht zijn, dat via internet ook zijn. In deze interpretatie 
zou het internet de mate van integratie niet beïnvloeden, maar volgen. 

Dankzij de combinatie van openheid en anonimiteit biedt internet al-
lochtone jongeren communicatieve kansen die in de offline wereld minder 
voorhanden zijn. Meer dan onder autochtonen lijkt er bij allochtonen een 
generatieconflict te bestaan. Dit conflict spitst zich toe op punten waar de 
sociale en religieuze instituties uit herkomstlanden van de oudere genera-
ties botsen met de moderne omstandigheden waarin jongeren opgroeien. 
Op internet kunnen allochtone jongeren meningen, rollen en identiteiten 
uitproberen, zonder belemmerd te worden door de sociale controle van 
ouders en gemeenschap (Geense en Pels 2002). Juist de moeite die Ma-
rokkaanse jongeren in Nederland hebben om geloofsvragen met ouders of 
imams te bespreken, maakt internet een geschikt forum om gedachten uit 
te wisselen over zaken rond liefde, (homo)seksualiteit en huwelijk (Brou-
wer 200). Migrantenjongeren van de tweede generatie benutten de moge-
lijkheden om er hun eigen interpretatie van de islam te ontwikkelen. Buiten 
de invloed van de oudere generatie en gestimuleerd door digitale informa-
tie discussiëren zij over de betekenis van hun islamitische identiteit (Man-
daville 999). Behalve hun religieuze identiteit, (her)definiëren allochtone 
jongeren er ook hun gender- en culturele identiteit (Geense en Pels 2002). 
Die digitale uitwisseling speelt zich niet uitsluitend in eigen kring af. Veel 
autochtonen geven aan op internet ook in gesprek te zijn met allochtonen 
(Brouwer 200). Die kruisbestuiving van opinies draagt volgens de parti-
cipanten zelf bij aan wederzijds begrip en aan integratie van allochtonen 
(Linders en Goossens 2004). Internet biedt dus niet alleen de mogelijkheid 
om gedeelde belangstelling en problemen in eigen kring te bespreken, maar 
ook om dat te doen in samenspraak met mensen van buiten de eigen kring. 

Maar men kan op de digitale snelweg ook louter op zoek zijn naar er-
kenning voor de eigen frustraties en naar bevestiging van de eigen mening. 
Een deel van de allochtone jongeren zoekt digitaal alleen aansluiting bij de 
eigen kring. Sommige websites en internetcontacten zullen vooral het eigen 
gemeenschapsgevoel versterken en buitenstaanders buitensluiten, iets wat 
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overigens zowel voor allochtone als voor autochtone jongeren geldt. Som-
mige Marokkanen willen liever geen ‘kaaskoppen’ op hun site (Brouwer 
200), terwijl er ook xenofobe autochtone sites zijn, waarmee ook op inter-
net een voedingsbodem voor segregatie en radicalisering aanwezig is. 

Frequent internetgebruik kan niet alleen met integratie samengaan, 
maar ook met een grotere afstand tot de Nederlandse samenleving. Daar-
mee zijn we terug bij de interpretatie dat internet veeleer een weerspiegeling 
is van de spanningen in de multiculturele samenleving dan oorzaak van of 
remedie tegen die spanningen. Beleidsmatig lijkt het ons in de relatie inter-
net-integratie vooral zaak te voorkomen dat etnische groepen in de verdere 
ontwikkeling van de internet- en informatiesamenleving de boot missen. 
Als beleidsinstrument ter bevordering van integratie lijkt internet ons geen 
speciale plaats te hebben, maar wel een voor jongeren belangrijk element in 
de mediamix te zijn. 

Noten

   Ook Mandaville (999) signaleert dat internet gebruikt wordt door radicale mos-
lims voor propaganda. Hij merkt tevens op dat er op internet vele discussielijsten 
en nieuwsgroepen over de islam zijn en dat discussie juist een matigend effect op 
de discussies over de islam kan hebben.

2  Geense en Pels (2002) signaleren dat Marokkaanse jongeren juist meer actief op 
‘eigen Nederlandstalige sites’ zijn dan andere allochtone groepen.

3  In dit hoofdstuk zijn multivariate analyses uitgevoerd met behulp van multiple 
classification analysis (MCA) in ANOVA.

4  Dit laatste was bij de analyse van verschillen tussen groepen niet mogelijk, omdat 
dit onderscheid niet op autochtone jongeren van toepassing is.

5  Daarnaast is er structurele integratie met onderwijs, arbeidsmarkt en inkomens-
positie als de bepalende maatstaven.

6  Antilliaanse jongeren vormen een gespleten groep. Een deel presteert goed op 
school en arbeidsmarkt en een ander deel laat het daar juist sterk afweten. In hoe-
verre deze scheidslijn samenvalt met die in de virtuele wereld, is niet bekend (SCP/
WODC/CBS 2005).
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Sheetal (16): Zelfs de ringtone is Hindoestaans

Een van de eerste dingen die Sheetal 
Lachminrainsingh (16) doet als ze 
’s ochtends opstaat, is een kaarsje aan-
steken en bidden tot Krishna. En daarna 
internet op. 

De Rotterdamse, met Surinaamse 
ouders en Indiase grootouders, waar-
onder enkele Hindoestaanse priesters, 
is zeer gelovig opgevoed. De tempel 
werd regelmatig bezocht en Sheetal, 
haar broer en zus gingen naar een Hin-
doestaanse basisschool. Feestdagen 
werden uitbundig gevierd. 

Ze verontschuldigt zich dat ze niet meer 
‘24 uur per dag met het geloof bezig is’. 
De tijd die ze stopt in Hindi-culturele 
activiteiten, liegt er echter niet om. Ze 
gaat naar school (mbo marketing), maar 
verder eist één terrein al haar aandacht 

op: de Hindoestaande party scene. Dj’s 
draaien Indiase r&b-muziek, er wordt 
gedanst op Bollywood-ritmes, en gaat 
er een mobieltje over, dan schettert 
geen Nederlandse deun. Ook de ring-
tone is Hindoestaans. 

Sheetal helpt een goede vriend 
Hindi-feesten en -evenementen voor 
jongeren te organiseren. Internet is een 
niet te missen schakel. 

Pagal.nl
‘Soms ben ik wel vijf uur per dag actief 
online. Ik bereid met dj’s feesten voor, 
mail met zakelijke contacten. Zonder 
internet zou m’n leven nóg stressvoller 
zijn. Om te overleggen zou ik elke dag 
naar Amsterdam moeten en ik zou veel 
geld aan telefoonkosten kwijt zijn.’
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Msn is voor haar familie en vrienden. 
‘Mijn moeder kan ook msn’en, maar 
ze kijkt vooral met mij mee. Als onze 
nichtjes online zijn, wil ze meekletsen. 
Van de webcam houdt ze niet. Dan duikt 
ze weg.’

Sheetal werkt mee aan www.pagal.nl, 
een site voor Hindoestaanse jongeren. 
‘Tijdens evenementen maken we foto’s 
die we op de site zetten. We lopen rond 
met T-shirts met daarop Pagal om recla-
me te maken. Over nieuwe webdesigns 
en over de flyers voor feesten mag ik 
mijn mening geven.’ Binnenkort gaat 
ze Hindoestaanse sterren interviewen 
voor Pagal.nl. ‘Leven in de brouwerij, 
geweldig.’ 

Op Pagal kun je een profiel vullen. 
‘Niemand kijkt ervan op wanneer je het 
ohm-teken of andere Hindoestaanse 
symbolen op je pagina plaatst. Op 
Pagal.nl heet ik Sheetal, op Neder-
landse websites noem ik me weleens 
Chantal. De naam Sheetal roept alleen 
maar vragen op.’ 

Populair onderdeel op Pagal.nl is het 
forum. Daar wordt vooral over de liefde 
gesproken. Sheetal: ‘De meeste Hin-
doestaanse meisjes hebben dezelfde 
overtuiging: met één man heb je intiem 
lichamelijk contact, de man met wie je 
trouwt. Daar blijft het bij. Maar nu zijn 
er feesten. Men gaat uit en komt meer 
leeftijdgenoten tegen. En dan is er inter-
net met zoveel informatie. Men wordt 

nieuwsgierig en wil dingen uitproberen. 
Maar hoe zit het met het geloof? Wat 
doe je wel, wat doe je niet?’

Sheetal hecht zelf aan de wijsheden 
van haar vader, rijschoolhouder in 
Rotterdam: ‘Verliefdheid is net een 
open haard. Een open haard heeft een 
hoogtepunt en een doofplek.’ En: ‘Man-
nen komen en gaan. Het enige waar je 
zeker van kan zijn, is een diploma. Een 
diploma is je eerste man. Een man die 
je nooit gaat verlaten.’ Zij vindt: ‘Een 
jongen die voor jou kiest, wacht op je. 
Die heeft geduld.’ 

Het beautyforum spreekt haar meer 
aan. ‘Met tips over haarverzorging.’ 

Niet-Hindoestaanse vrienden
Het verhaal van Sheetal wekt de indruk 
dat internet een plek is waar Hindoe-
staanse jongeren binnen de eigen zuil 
verkeren. Het tegendeel is waar. Voor 
Sheetal, althans. Hoe dierbaar het werk 
voor Pagal.nl ook is, zelf is ze vooral te 
vinden op de profielensite www.party-
peeps2000.com. Daar hebben ook haar 
niet-Hindoestaanse vrienden een plek. 

‘Pagal.nl is werk.’ 

Voelt ze zich niet verwant met de 
bezoekers van Pagal.nl dan? ‘Het zijn de 
bezoekers van feesten. Ik ga zelden uit, 
maar deze jongeren gaan elke week uit. 
Het zijn hangjongeren.’ 

Door Remco Pijpers
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6 De zin en onzin van forumdiscussies op 
Marokkaanse websites 

Lenie Brouwer en Sil Wijma

Wie wil weten wat de reactie is van jongeren op belangrijke gebeurtenis-
sen als de moord op Theo van Gogh, een terroristische aanslag in Londen 
of de opstand van jongeren in de Franse voorsteden, hoeft alleen maar een 
bezoekje te brengen aan een van de vele forums op internet. Er zijn allerlei 
forums die zich op Nederlanders in het algemeen richten, maar er zijn ook 
forums op Marokkaanse, Turkse en Surinaamse websites. Duizenden jon-
geren bezoeken dagelijks deze virtuele platforms, schrijven spontaan een 
reactie of lezen de talloze berichten. De anonimiteit van de forums maakt 
dat de drempel heel laag is en iedereen mee kan doen. Een bericht op Ma-
roc.nl over de versie van de ‘treinterroristen’ zelf – twee moslims die in de 
trein per abuis voor terroristen werden aangezien – is binnen twee dagen 
goed voor meer dan honderd reacties en 548 pageviews (6 november 2005). 
De moordenaar van Van Gogh, Mohammed B., en zijn vrienden bleken 
frequente bezoekers van Maroc.nl te zijn. De AIVD en Justitie zijn zich dan 
ook terdege bewust van de waarde van deze forums, houden deze discussies 
nauwlettend in de gaten en schijnen menigmaal contact gezocht te hebben 
met de webmasters van de sites (Van Ringelestijn 2005). 

Jongeren voeren niet alleen discussies over de actualiteit, maar ook over 
de islam of over gevoelige zaken als liefde, relaties en het huwelijk. In plaats 
van hun ouders vragen te stellen over het geloof gaan zij liever zelf op zoek 
naar informatie, aldus een webmaster van een islamitische website (ibidem). 
Vooral voor moslimjongeren is internet bij uitstek een plek om met het an-
dere geslacht in contact te komen, aangezien de omgang tussen jongens en 
meisjes gebonden is aan strikte regels. Doordat de meeste ouders van deze 
jongeren weinig kennis hebben van internet, behoren deze websites tot het 
eigen domein van jongeren. Dit zou wel eens een van de redenen kunnen 
zijn van het grote succes van Marokkaanse websites.

De reden om met een dergelijke website te starten ligt onder andere in 
de negatieve beeldvorming over jongeren van Marokkaanse afkomst in de 
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media. ‘Er wordt te veel over hen gesproken en te weinig met hen’ (Wijma 
2005). In het Nederlandse integratiedebat zijn Marokkaans-Nederlandse 
jongeren vaak het onderwerp van discussie, maar hun stem wordt nauwe-
lijks gehoord. Op de forums van websites als Marokko.nl of Maroc.nl ko-
men zij wel aan het woord en trachten zij hun mening te vormen over actu-
ele gebeurtenissen en hierover ervaringen uit te wisselen. Zij laten zich de 
ene keer leiden door hun culturele en islamitische achtergrond en de an-
dere keer door hun dagelijkse ervaringen als Marokkaanse Nederlander. Al 
deze berichten werpen een licht op de verschillende bindingen, loyaliteiten 
en dilemma’s van jongeren.

In dit stuk staat de volgende vraag centraal: wat is de betekenis van de 
discussieforums voor de meningsvorming van Marokkaans-Nederlandse 
jongeren? Voordat we deze vraag beantwoorden, geven we eerst een kort 
overzicht van enkele populaire Marokkaanse websites en vervolgens be-
spreken we hoe diverse onderzoekers dit fenomeen interpreteren. Hierna 
zullen we het verloop van enige discussies bespreken, waarbij we aandacht 
besteden aan de verschillende interesses die Marokkaans-Nederlandse jon-
gens en meisjes hebben, en aan de specifieke bijdragen die autochtone be-
zoekers aan deze discussies leveren. Dit doen we op grond van verschillende 
kwalitatieve online en offline onderzoeken naar de betekenis van forumdis-
cussies voor de identiteit en integratie van Marokkaans-Nederlandse jon-
geren (De Gier 2005; Nijntjes 2005; Rinkema 2005; Wijma 2005). 

6. Marokkanen online

Voor migranten en vluchtelingen zijn internet, e-mail en MSN fantastische 
middelen om de band met het herkomstland te onderhouden en transna-
tionale netwerken met andere landgenoten op te zetten (Vertovec 2000; 
Mitra 2000). Behalve voor transnationale doeleinden hebben migranten-
groepen ook op nationaal niveau een grote behoefte aan informatie en 
communicatie. Een Turkse website als Lokum.nl, een Surinaamse web-
site als Waterkant.nl, en de Marokkaanse website Maroc.nl komen tege-
moet aan die behoefte door het aanbieden van nieuws over het land van 
herkomst en van forums voor discussie. Vooral onder Marokkaanse Ne-
derlanders bleek de behoefte aan communicatie heel groot te zijn. De web-
site met de meeste forums heeft ook het grootste aantal leden en berichten 
(Marokko.nl). 
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Tabel 6.  Overzicht Marokkaans-Nederlandse discussieforums (aantallen van 
5-2-05)

naam aantal leden aantal discussies aantal berichten

Marokko.nl  91.142 203.860 4.703.158

Maroc.nl 44.067  119.127 1.789.655

MaghrebOnline.nl  3.689    15.064   115.568

Marokko.nl meldt op de website 9.42 leden te hebben, die meer dan 4.7 
miljoen reacties hebben geplaatst, verdeeld over 203.860 onderwerpen (5 
december 2005). Deze website richt zich voornamelijk op Marokkanen in 
Nederland en houdt zich minder bezig met de ontwikkelingen in het land 
van herkomst. De forums gaan onder andere over actuele zaken, liefde, da-
ting en islam. Hiermee zijn zij de eerste website, Maroc.nl, die in 999 is op-
gericht, in grootte voorbij gestreefd (zie tabel 6.). Maghreb.nl, het virtuele 
huis van Marokko in Nederland, in 2000 opgezet, vergelijkbaar met Ma-
roc.nl, meldt op de site weliswaar 2500 bezoekers per dag te krijgen, maar is 
door de andere sites min of meer verdrongen. 

De Marokkanen met een Berberachtergrond bleken zich echter niet 
altijd te herkennen in bovengenoemde sites. Volgens de oprichters van de 
Berberwebsite Amazigh.nl zijn de meeste Marokkaanse sites hoofdzakelijk 
op Arabieren gericht, terwijl de meerderheid van de Marokkaanse gemeen-
schap in Nederland uit Berbers bestaat. De voorzitter van een Berberor-
ganisatie stelt dat de Berbers in Nederland, evenals in Marokko, in laag 
aanzien staan en dat zij niet trots zijn op hun eigen cultuur (Van Heelsum 
200: 7). ‘De Rif: onbekend, onbegrepen en onbemind’, zo luidt dan ook de 
titel van een artikel op de Amazighsite (november 2005). Het opzetten van 
een eigen Berberwebsite is een poging om iets aan deze achterstand te doen. 
Het doel van de website is de aandacht te vestigen op de eigen cultuur, taal, 
muziek en het geloof van de Berbers. 

De eerdergenoemde website Maroc.nl heeft als belangrijk doel de in-
teractie tussen Marokkanen en Nederlanders te bevorderen, bij de Ama-
zighsite gaat het er eerder om met ‘gelijkgestemden’ te discussiëren over on-
derwerpen die betrekking hebben op de Berberidentiteit. Het forum heeft 
een veel kleiner aantal leden dan de andere sites, namelijk 5400, er zijn meer 
dan 05.000 berichten gepost, verdeeld over ruim 5000 thema’s (november 
2005). De site telt zestien discussierubrieken, waarvan de meeste gericht 
zijn op de eigen culturele achtergrond, zoals de geschiedenis, taal, tradities 
of muziek. Verder verwijst de site  naar vier vergelijkbare, maar kleinere 
Berberwebsites (Tawiza.nl, Biya.nl, Syphax.nl en Tamazgha.nl).
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Op alle genoemde websites is de islam een geliefd thema, met als gevolg 
dat er ook vele aparte websites en forums zijn opgezet, zoals bijvoorbeeld 
islaam.nl. Hier kunnen bezoekers artikelen lezen of discussiëren over de 
geschiedenis van de islam, over relaties of de positie van de vrouw in de is-
lam. De Koran is zowel in het Nederlands als in het Arabisch te raadplegen. 
Daarnaast hebben vrouwen zich ook georganiseerd in speciale islamitische 
sites, zoals moslima.nl. Ten slotte willen we nog de aandacht vestigen op 
‘het allereerste islamitische internetmagazine Elqalem.nl’, dat qua forum en 
gebruikers vrij klein is, maar dat door zijn radicale opstelling veel aandacht 
in de media heeft gekregen (zie bijvoorbeeld Groen 2004). De initiatiefne-
mers van deze site zien zichzelf als een ‘islamitische Al Jazeera’ in Neder-
land. De site bestaat drie jaar en het forum sinds december 2004 (Nijntjes 
2005: 26). 

6.2 Is het allemaal onzin? 

Over de waarde en de interpretatie van bovengenoemde digitale debatten 
zijn de meningen verdeeld. Aanvankelijk zagen onderzoekers dergelijke fo-
rums als een nieuwe openbare plaats, waarbij lokale conflicten een trans-
nationale reikwijdte konden krijgen. Antropologen beschouwden deze 
nieuwe media als een belangrijke bijdrage aan het emancipatieproces van 
onderdrukte groepen, omdat zij hierdoor makkelijker hun stem konden 
verheffen. De Mexicaanse Indianen, de Zapatistas, dienen hierbij als een 
veel geciteerd voorbeeld, aangezien zij met behulp van internet wereldwijde 
steun hebben gekregen voor hun onafhankelijkheidsstrijd (Castells 997). 
Deze benadering getuigt vooral van een positieve opvatting over de nieuwe 
mogelijkheden van deze middelen. 

Naarmate de forums aan populariteit winnen, worden de problemati-
sche kanten ook steeds duidelijker. Discussiëren op internet gebeurt name-
lijk op een specifieke manier; juist door de anonimiteit vallen barrières en 
remmingen weg en uit men zich makkelijker. Aan de ene kant worden on-
derwerpen die in offline discussies taboe zijn, vrijelijk besproken, zoals bij-
voorbeeld de vraag of een (seksuele) relatie vóór het huwelijk is toegestaan 
en of een moslim ook homoseksueel kan zijn (Brouwer 2002; Rinkema 
2005). Aan de andere kant heeft het laagdrempelige karakter tot gevolg dat 
weliswaar meer mensen meedoen aan virtuele discussies dan aan openbare 
debatten, maar dat men al gauw de regels van fatsoen uit het oog verliest. 
De socioloog Albert Benschop stelt dat het wegvallen van de sociale contro-
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le een ‘ontremmend effect’ heeft en dat hierdoor ‘uitingen openhartiger, di-
recter, intiemer’ zijn dan in het ‘echte leven’. Het maakt internet ook grover, 
aangezien vloeken en onbeschoftheid nauwelijks repercussies hebben. Vol-
gens Benschop dragen forumdiscussies bij aan een ‘vervuiling van het dis-
cussieklimaat’ (geciteerd in Schouten 2005: 7). Men spreekt in dit verband 
zelfs van een ‘Pim Fortuynsyndroom’, wat betekent dat mensen vinden dat 
ze alles mogen zeggen (Walters 2005: 3). Het monitoren van een digitale 
discussie is dan ook een eerste vereiste om al te grote scheldpartijen tegen te 
gaan en bezoekers die zich niet aan de fatsoensregels houden, te weren. Om 
die reden zijn op de meeste Marokkaanse forums vele moderators te vinden. 
Uit een eenvoudige inventarisatie naar schelden in berichten van het sub-
forum ‘Marokkaanse jongeren en actualiteiten’ van Marokko.nl bleek 4,6 
procent scheldwoorden te bevatten. Het ging om 22 van in  totaal  474 be-
richten uit acht discussies. De helft van de berichten met scheldwoorden 
ging om reacties van autochtonen en van Marokkaanse Nederlanders. De 
rest betrof die tussen Marokkaanse Nederlanders onderling of  Nederlan-
ders met een andere afkomst. In deze steekproef werd uiteindelijk niet erg 
veel gescholden. Verder zijn moderators geneigd snel in te grijpen, al dan 
niet na meldingen van andere gebruikers, door waarschuwingen uit te delen 
of zelfs (tijdelijke) bans, verbanningen van het forum. Het zelfcorrigerend 
vermogen van een website draagt grotendeels bij aan de levensvatbaarheid 
van de site. 
 De eerdergenoemde visies zijn echter beperkt, doordat ze vaak gebaseerd 
zijn op de mogelijkheden van de techniek van internet en niet op het daad-
werkelijke gebruik daarvan (DiMaggio et al. 200: 307). Internet met al zijn 
verschillende mogelijkheden is een complex terrein dat niet eenvoudig in 
goed of slecht is te vatten. Bepalend is hoe gebruikers het medium voor hun 
eigen ambities en projecten inzetten, en juist die vele toepassingen maken 
het tot een interessant en uitdagend domein voor onderzoekers en beleids-
makers (DiMaggio et al. 200: 329; Smith en Kollock 999: 4).
 Bij de mate van representativiteit en betrouwbaarheid van deze discus-
sies zijn enige kanttekeningen te plaatsen, zoals de vraag in hoeverre de be-
zoekers een afspiegeling van de hele populatie Marokkaans-Nederlandse 
jongeren vormen, en hoe groot het waarheidsgehalte is van de berichten. 
Het is bekend dat 85 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren 
gebruikmaakt van internet (CBS 2004). We weten echter weinig over de 
identiteit van de leden van de forums en over de relatie met de offline situ-
atie. Om de uitspraken van jongeren in een bredere sociale context te plaat-
sen, hebben we enkele vragen naar tientallen individuele leden van forums 
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gestuurd, hebben we een online en een offline enquête onder Marokkaans-
Nederlandse jongeren gehouden en zijn we ten slotte naar diverse open-
bare discussiebijeenkomsten geweest (Wijma 2005; Nijntjes 2005). Deze 
verschillende situaties hebben ons meer inzicht gegeven in het discours van 
Marokkaans-Nederlandse jongeren en ons gesterkt in het idee dat de dis-
cussies op de forums geen onzin zijn, maar serieuze aandacht verdienen van 
onderzoekers en beleidsmakers. 

6.3 Eigen groep eerst?

Marokkaanse websites worden vooral gezien als een plaats waar Marok-
kaans-Nederlandse jongeren elkaar ontmoeten en die de eigen identiteit 
versterkt. Het bezoeken van websites kan men analyseren naar de soorten 
websites die men bekijkt; hierbij is een indeling te maken in gelijk- en an-
dersgezinde sites. In het algemeen blijken mensen met dezelfde opvattin-
gen en visies elkaar eerder op te zoeken dan mensen die er andere meningen 
op na houden; dit wordt ook wel de homofiliethese genoemd (zie D’Haenens 
2003: 03). D’Haenens constateert bij het inventariseren van thema’s en 
conversaties dat het vooral op internet eenvoudiger is binnen de eigen inte-
resses te blijven dan bij ‘oude’ media als radio of televisie (ibidem). Dit punt 
is vergelijkbaar met de notie dat een groep eerst als minderheid sterk moet 
staan in een maatschappij om goed te kunnen integreren. Dit is al een oude 
emancipatiegedachte, zoals ook blijkt uit de nota ‘Buitenlandse Werkne-
mers’ uit 970. Hierin werd gesteld dat de groep buitenlandse werknemers 
de kans moest krijgen de eigen identiteit te bewaren (Commissie Blok 2004: 
29). 
 Veel onderzoekers naar internet en sociale cohesie maken verder ge-
bruik van de bekende theorie van het sociaal kapitaal, vooral de uitwerking 
hiervan door Putnam (2000). Het gaat hierbij om de volgende elementen 
van sociaal kapitaal: sociale waarden of vertrouwen, normen of wederkerig-
heid van diensten en ten slotte sociale netwerken (Putnam 2000, Steyeart 
2003: 48, Klumper en De Haan 2004: 8). Het voornaamste uitgangspunt 
is dat netwerken waardevol zijn voor mensen; hierbij maakt Putnam een 
nuttig onderscheid tussen bindend en overbruggend sociaal kapitaal (Put-
nam 2000: 8). Bindend sociaal kapitaal verwijst hierbij naar de relaties tus-
sen mensen binnen de eigen groep, die tot een homogene groep kunnen lei-
den en waar men sociale en psychologische steun vindt  (Putnam 2000: 23). 
Wanneer sociale groepen verbindingen leggen met andere groepen, is er 
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sprake van overbruggend sociaal kapitaal (Putnam 2000: 22). Overbruggend 
sociaal kapitaal zorgt voor heterogene groepen die door het verspreiden van 
informatie een bredere identiteit en reciprociteit kunnen bereiken (Putnam 
2000: 23).
 In deze theoretische visies op groepen staat het onderscheid tussen de 
binding van de intra- en intergroep centraal. Hierbij gaat het niet om een 
strikte tweedeling, aangezien groepen zowel bindende als overbruggende 
functies kunnen hebben (Putnam 2000: 23, Norris 2002: 3). In het onder-
zoek van Norris scoren etnische groepen bijna het hoogst qua bindende 
functies, maar ook het hoogst qua overbruggende functies (Norris 2002: 
9). Wanneer we deze redenering doortrekken naar de forums op Marok-
kaanse websites, dan zouden we kunnen stellen dat die ook de mogelijk-
heid van beide functies in zich hebben. Het laagdrempelige karakter van 
internet blijkt het veel eenvoudiger te maken om contacten te leggen met 
andere groepen. Dit soort bevindingen kan een ander licht werpen op de 
zogenoemde homofiliethese. 

6.4 Integratie?

Op Marokkaanse discussieforums blijken niet alleen Marokkaanse Neder-
landers actief te zijn, maar ook een behoorlijk aantal autochtonen. Hoewel 
het in eerste instantie niet altijd duidelijk is welke afkomst een deelnemer 
aan de discussie heeft, is dit bij nadere analyse van de berichten of door het 
sturen van een vragenlijst wel te achterhalen. De aanwezigheid van autoch-
tonen varieert echter sterk met het onderwerp van de discussie. Op het sub-
forum ‘Marokkaanse jongeren en actualiteiten’ van Marokko.nl doen veel 
autochtonen mee, soms zelfs meer dan Marokkaans-Nederlandse deelne-
mers. Het gaat hier bijvoorbeeld om een debat over het aantal zetels dat de 
groep Wilders eventueel zou krijgen bij verkiezingen, of over discriminatie 
van allochtonen op de arbeidsmarkt (Wijma 2005: 45). 
 Autochtonen blijken diverse redenen te hebben voor het bezoeken van 
Marokkaanse websites. Een voorbeeld: ‘Ik ben hier een jaar of twee geleden 
naartoe gekomen omdat ik met eigen ogen wilde zien of de Marokkanen 
echt zo slecht waren als ze in de pers werden afgeschilderd. Ik geloofde na-
melijk niet alles wat er over jullie in de pers werd geschreven.’ Een ander is 
ook vrij positief: ‘Op de lange termijn denk ik dat het gepraat op dit forum 
toch wel doorwerkt op je mening. In elk geval leer je wat er in iemand an-
ders hoofd omgaat.’ Hij schrijft dat hij ‘met de overgrote meerderheid van 
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de Marokkanen’ gewoon prima kan praten, ook al is hij het niet altijd met 
iedereen eens. Dit beeld klopt met dat van een van de moderators van Ma-
rokko.nl, die gematigd positief is over de omgang tussen Marokkaans-Ne-
derlandse en autochtone leden: ‘Men is constant in discussie’ en daardoor 
komt men erachter ‘wat de ander denkt.’ 

We zijn ook het type reacties tegengekomen waaraan Benschop refe-
reert. Zo vragen sommige deelnemers zich af waarom ze eigenlijk nog met 
elkaar discussiëren: ‘We luisteren amper naar elkaar en hebben gelijk een 
oordeel klaar.’ Het verloop van de discussie is voor de een ‘buitengewoon 
slecht’ en voor de ander ‘weinig respectvol’, net zoals in de samenleving, 
luidt het commentaar. Anders dan de bovengenoemde moderator is de op-
richter van Marokko.nl tamelijk sceptisch. Volgens hem is de uitwisseling 
van kennis en meningen via Marokko.nl niet optimaal, hij ziet vooral ‘twee 
kampen die tegen elkaar schoppen.’

Via de forums op Marokkaanse websites discussiëren Marokkaanse en 
autochtone Nederlanders met elkaar; dit is vooral zo opmerkelijk omdat 
deze groepen elkaar niet snel opzoeken, zoals ook al eerder aan de hand van 
de homofiliethese is geconstateerd (Esveldt en Traudes 200: 34). Uit onder-
zoek blijkt dat 5 procent van de Marokkanen in de vrije tijd vooral contact 
heeft met leden van de eigen groep, 6 procent zegt vooral om te gaan met 
autochtonen en 34 procent met beide groepen. Van de autochtonen heeft 
85 procent vooral contact met de eigen groep (SCP 2005: ). Volgens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is er de laatste tien jaar feitelijk nau-
welijks iets veranderd in de mate van contact tussen allochtonen en autoch-
tonen, al is de houding ten opzichte van deze contacten wel verbeterd (SCP 
2005: 2). In een context waarbij de kloof tussen allochtonen en autochto-
nen toeneemt, is het forum een middel waar een eerste dialoog kan plaats-
vinden, ook al beperkt het zich tot virtueel contact.

In sommige situaties versterken de discussieforums inderdaad bestaande 
vooroordelen, vooral doordat enkele deelnemers niets van anderen willen 
weten en voornamelijk schelden. Toch geven de meeste respondenten aan 
dat er nog genoeg mensen zijn die serieus willen praten, dat zij nog steeds 
iets leren, vooral als het over het geloof gaat (Wijma 2005: 65). Naast kriti-
sche geluiden zien wij tegelijkertijd andere, optimistische ontwikkelingen. 
Het bestrijden van vooroordelen door het uitwisselen van informatie en het 
ontwikkelen van wederzijds begrip kunnen uiteindelijk een bijdrage leveren 
aan de integratie van Marokkaans-Nederlandse jongeren in Nederland. 
Dit zouden we in termen van Putnam als een voorbeeld van overbruggend 
sociaal kapitaal kunnen beschouwen (Putnam 2000: 23). 
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6.5 Een ‘super site’

Een ander populair forum van Marokko.nl is het huwelijksmagazine Yas-
mina. De naam is bewust gekozen, omdat deze zowel in het Marokkaans 
als in het Nederlands bekend is, aldus een van de eigenaren die we gespro-
ken hebben. Discussies met vijf sterren hebben een hoge waardering van 
de leden gekregen. Deze blijken vaak betrekking te hebben op seksualiteit, 
relaties en het geloof, thema’s die in de beeldvorming over Marokkaanse 
meisjes ook centraal staan, of in de woorden van een bezoekster ‘onderwer-
pen waar je dagelijks mee te maken hebt.’ Vooral bij meisjes is dit forum 
populair. Daarnaast heeft het een groot amusementsgehalte en geldt het als 
een leuke en ontspannen vorm van tijdbesteding. 

Actieve bezoeksters sturen gemiddeld tien tot dertig berichten per dag 
naar het forum; aan hen en enkele anderen zijn dertig e-mails met vragen 
over het gebruik van forums verstuurd. Alle respondenten onderstreepten 
het belang van het hebben van ‘een eigen plek’ voor henzelf en een plaats 
waar je ‘geloofsgenoten’ kunt ontmoeten. Andere kwalificaties die zij ge-
bruikten, waren: een ‘super site’, ‘gewoonweg tof ’ of ‘chique’. Een meisje 
meldt dat zij op deze site ‘niet constant uitleg hoeft te verschaffen over het 
hoe en waarom, want wij Marokkanen begrijpen elkaar gewoon.’ 

Het horen van andere meningen is eveneens een belangrijke reden voor 
deelname aan het forum. Zo schrijft een meisje: ‘Omdat discussiëren toch 
tot enige inzichten leidt. Je geeft je mening over een bepaald onderwerp of 
je gooit een gedachte in de groep, opdat je van de anderen dan bevestiging 
of een andere visie op de zaak krijgt en dat is natuurlijk altijd interessant.’ 
Of: ‘Ik vind het dan ook heel positief dat Marokkaanse jongeren de zeker-
heid hebben dat ze ergens terechtkunnen met vragen op elk gebied.’ Aan de 
andere kant was er bij enkele leden die meer dan een jaar lid waren, enige 
teleurstelling over het gebrek aan serieuze reacties: ‘Vroeger was het leuker, 
het is een kinderhoekje, ik kom er minder.’ Ook hier maken sommigen mel-
ding van ‘ruzies en discriminatie’, waardoor zij minder vaak geneigd zijn de 
site te bezoeken.

Het organiseren van een Marokkaans huwelijk volgens de traditie, geeft 
dikwijls aanleiding tot uitvoerige discussies over hoe het eigenlijk hoort (De 
Gier 2005: 33). De meisjes discussiëren over de vraag of mannen en vrouwen 
nu wel of niet samen het huwelijksfeest mogen vieren, of de bruid nu wel of 
niet aan mannen mag worden getoond, en wat de gevaren zijn van het ma-
ken van foto’s, gesteld dat die in ‘verkeerde handen’ vallen. Met behulp van 
citaten uit de Koran proberen de leden elkaar te overtuigen; hierbij plaatsen 
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zij het sobere islamitische huwelijk tegenover het meer uitbundige Marok-
kaanse huwelijk (De Gier 2005: 44-45). 

Ook de keuze van de huwelijkspartner, de rol van de ouders en het her-
komstland van de partner zijn regelmatig terugkerende thema’s waarover 
jongeren graag andere meningen horen. Meisjes vertellen over hun ervarin-
gen, de één over haar onafhankelijkheid: ‘Mijn ma wil dat ik met mijn neef 
trouw, maar hij kan de pot op’, de ander over de moeite die het haar kost 
haar wens aan haar ouders duidelijk te maken. Anders dan haar moeder 
geeft zij de voorkeur aan een Marokkaanse echtgenoot uit Nederland, want 
het is immers moeilijk om erachter te komen of het om liefde of om een ver-
blijfsvergunning gaat. 

Een ander populair onderwerp is maagdelijkheid, enkele titels van be-
richten luiden bijvoorbeeld ‘vrijen en toch maagd zijn’, ‘help ik ben geen 
maagd’ of ‘wie er wel en niet maagd is’. Leden die al langer lid zijn, hebben 
soms genoeg van dit onderwerp, zoals blijkt uit de opmerking ‘al weer dat 
gezeik over maagdelijkheid’. Anderen daarentegen bevestigen in een e-mail 
dat zij via het forum nuttige adviezen hebben gekregen en dat ze daar ‘blij’ 
mee waren. 

De betekenis van dit forum ligt vooral in het tegemoetkomen aan de be-
hoefte van Marokkaans-Nederlandse meisjes om van gedachten te wisselen 
over thema’s die met het huwelijk samenhangen. Zij weten dat zij op het 
forum Yasmina gelijkgezinden aantreffen die met dezelfde vragen worste-
len en wier mening zij graag horen. In termen van Putnam is bij Yasmina 
eerder sprake van een vorm van bindend sociaal kapitaal.

6.6  Conclusie: schelden of meer?

Marokkaanse websites zijn belangrijke initiatieven die niet alleen als com-
municatiemiddel dienen voor Marokkaans-Nederlandse jongeren; het is 
een eigen plek buiten de sociale controle van hun ouders om, maar het is 
ook een middel om zich een mening te vormen over allerlei relevante za-
ken. Deze forumdebatten kunnen niet los worden gezien van de sociale 
werkelijkheid en zijn dan ook verbonden met de praktijk van alledag. Ma-
rokkaans-Nederlandse jongeren zoeken de forumdiscussies op omdat zij, 
geheel in lijn met  de homofiliethese, verwachten daar gelijkgezinden aan te 
treffen. Afhankelijk van het onderwerp van discussie blijkt dit niet of wel 
het geval te zijn. 

In discussies rondom actuele gebeurtenissen blijken autochtonen ook 
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frequente bezoekers van de site te zijn en een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de debatten. In de fysieke werkelijkheid neemt de segregatie tussen al-
lochtonen en autochtonen alleen maar toe, zo blijkt uit recente onderzoe-
ken van het SCP (2005). De online interacties tussen deze groepen leiden in 
ieder geval tot een dialoog, en in sommige situaties zelfs tot een toenadering 
of meer begrip. Het ongeremd voor je mening uitkomen is bijna inherent 
aan het medium forumdiscussie, hetgeen nogal eens wat scheldpartijen op-
levert, maar actieve moderators en bezoekers van een forum kunnen al te 
scherpe uitlatingen binnen de perken houden. 

Als alleen de nadelen benadrukt worden, is er te weinig aandacht voor de 
mogelijkheden die deze forums ook kunnen bieden voor contacten tussen 
autochtone en Marokkaans-Nederlandse bezoekers. Bij een aantal discus-
sies melden de deelnemers immers dat er sprake is van wederzijds begrip; 
hier kunnen we dan ook spreken van overbruggend sociaal kapitaal. In de 
debatten waar Marokkaans-Nederlandse jongeren, in het bijzonder meis-
jes, vooral gelijkgezinden treffen, gaat het dikwijls over onderwerpen die 
met hun positie in de eigen gemeenschap te maken hebben, zoals bijvoor-
beeld het regelen van een huwelijk. In deze discussies is er vooral sprake van 
bindend sociaal kapitaal. 

De betekenis van de forumdiscussies voor de meningsvorming van Ma-
rokkaans-Nederlandse jongeren is dus veel complexer dan men aanvanke-
lijk zou verwachten. De kwaliteit van de discussies is afhankelijk van de ac-
tieve rol van moderators en van de bereidheid van bezoekers open te staan 
voor elkaars zinnige en onzinnige uitspraken. Afhankelijk van de thema’s 
die deelnemers aan de orde stellen, komen hier gelijk- of andersgezinde le-
den op af. Over de specifieke Berber-identiteit en het regelen van een huwe-
lijk discussiëren Marokkanen doorgaans onderling en zij vormen op deze 
manier bindend sociaal kapitaal. Actuele onderwerpen zoals homoseksu-
aliteit en islam trekken daarentegen een breder publiek en dan is er sprake 
van overbruggend sociaal kapitaal.
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Wat doet een voetbalfan in hart en nie-
ren als Youssef Ghazouani (17) op inter-
net? Hij discussieert niet over politiek 
op Maroc.nl of Maghreb.nl. Hij bekijkt 
doelpunten. In de Champions League 
schiet PSV’er Afellay van 25 meter via de 
paal de bal binnen. Ajacied Boukhari is 
één minuut in het veld en prompt schiet 
hij hem links langs de goalie van fc 
Thun. Youssef houdt van wereldgoals. 
Marokkáánse wereldgoals.

Youssef is geboren in Amsterdam 
nadat zijn ouders in de jaren tachtig in 
Nederland zijn gaan wonen. Hij is door 
zijn moeder grootgebracht. Nog steeds 
wonen ze in hetzelfde huis in de Rivie-
renbuurt. Speciaal voor hem heeft zij 
een jaar geleden een nieuwe computer 
aangeschaft en een ADSL-abonnement 

genomen. Voor school. Alles heeft ze 
ervoor over om hem te laten slagen in 
de Nederlandse samenleving. 

Youssef is een serieuze jongen. Na het 
atheneum wil hij misschien sociale 
migratie aan de Universiteit van Am-
sterdam studeren. Zelden gaat hij uit: 
hij doet z’n huiswerk. Hij is mesjogge 
van voetbal, maar verliet zijn club twee 
jaar geleden. ‘Ik wilde meer tijd stoppen 
in school.’ 

Marokkaanse meisjes
Stel hem een voetbalvraag en hij weet 
het antwoord. Elke dag staat hij zichzelf 
een half uur toe om op internet het 
laatste voetbalnieuws te consumeren, 
op de pc in de woonkamer. Hij bezoekt 
de sites van Voetbal International 

Youssef (17) de ‘niet-Marokkaan’
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(www.vi.nl) en Voetbalzone (www.
voetbalzone.nl), maar zijn favoriete stek 
is The Atlas Lions (www.theatlaslions.
com). Daar vindt hij clips van over de 
hele wereld zwervende Marokkaanse 
voetbalhelden. Hij discussieert er op 
de voetbalforums. Dat doet hij met 
Marokkaanse jongeren die net als hij in 
een ander land dan Marokko wonen en 
het Arabisch niet volledig meester zijn. 
Engels is de voertaal. 

Discussies gaan onder meer over de 
keuzes waar Marokkaanse talenten 
voor staan. Bijvoorbeeld, moeten Afel-
lay en Aissati, de supertalenten van 
PSV, kiezen voor Oranje of Marokko? 
Hoewel Youssef discussiebijdragen in 
de regel alleen maar leest en nauwelijks 
reageert, laat hij zich in deze kwestie 
gelden. ‘Ze moeten kiezen voor hun 
vaderland!’, zegt hij ferm. ‘Aissati kan 
tot z’n 23ste voor Jong Oranje spelen. 
Daarna kan hij nog steeds kiezen voor 
Marokko. Dat gaat hij doen, dat weet ik.’

Op de forums gaat het niet alleen over 
voetbal. ‘Na de aanslagen in de Lon-
dense metro zei iedereen hoe erg men 
het vond en dat men het oneens was 
met het geweld.’ 

Hij trekt online veel op met een Marok-
kaans meisje uit het Zweedse Malmö. 
Ze is net als hij gek van voetbal. Icram, 
heet ze. Op het forum van The Atlas 
Lions hebben ze elkaar leren kennen. 
Zijn moeder serveert net Marokkaanse 

gebakjes en spitst haar oren. Het hele 
gesprek heeft ze zich afzijdig gehouden, 
maar nu neemt ze voorzichtig in haar 
stoel plaats, haar zoon bedeesd aan-
kijkend, met haar ogen vragend of het 
goed is dat ze dit hoort. Over meisjes 
heeft Youssef het namelijk nooit. Dat 
houdt hij voor zich. 

In zijn contactlijst op MSN Messenger 
heeft hij er genoeg. ‘Marokkaanse 
meisjes vind ik het aantrekkelijkst. Op 
MSN kun je een stuk vrijer met ze praten.’ 

Boussaboun
Op school, het Sint Nicolaas Lyceum 
in Amsterdam, wordt Youssef de ‘niet-
Marokkaan’ genoemd. ‘Ik ben rustig, 
word niet snel boos, ik doe m’n best op 
school, wil mijn diploma halen. Een Ma-
rokkaanse jongen zou dat niet kunnen. 
Maar mijn Marokkaanse vrienden zijn 
ook allemaal keurig en ijverig.’

Aan voetballer Ali Boussaboun, Marok-
kaans international, spiegelt hij zich. 
‘Heel goed zoals hij op televisie zei dat 
de Marokkaanse jeugd in Nederland ten 
onrechte in een hokje wordt gestopt. 
Niet alle Marokkaanse jongeren zijn 
slecht. Als kleine jongen is Ali naar 
Nederland gekomen. Hij speelde bij 
amateurclubs en bij kleine profclubs. 
Iedereen zei maar dat hij het niet zou 
redden, maar hij knokte en zie hoe ver 
Ali Boussaboun is gekomen.’ 

Door Remco Pijpers
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7 Aansluiting onderwijs en digitale 
 generatie 

Alfons ten Brummelhuis 

7. Onderbenutting van ICT

In de leefwereld van jongeren neemt ICT een steeds belangrijkere plaats in. 
Van de leeftijdsgroep twaalf tot veertien jaar is 96 procent wekelijks op in-
ternet. Onder kinderen van zes tot elf jaar is het gebruik van internet ge-
stegen van 48 procent in 2003 naar 7 procent in 2005 (Sikkema 2005). In 
de leefomgeving van de digitale generatie is ICT vanzelfsprekend. Deze ge-
neratie, die opgroeit met instant messaging, chat, e-mail en games, bevolkt 
inmiddels de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De in-
stroom van de digitale generatie in het onderwijs stelt leraren nadrukkelijk 
voor de vraag welke rol ICT in hun onderwijs zou moeten vervullen willen 
zij aansluiting kunnen vinden bij de leerlingen van deze generatie. Het ant-
woord op de vraag kent twee uitersten. 

Het ene uiterste is dat ICT in het onderwijs niets anders is dan een ei-
gentijds hulpmiddel dat ingezet kan worden ter vervanging van traditionele 
onderwijsmaterialen. Volgens het andere uiterste is ICT een strategisch in-
strument voor transformatie en integraal herontwerp van het onderwijs. 

Bij gebruik van ICT als vervangend hulpmiddel wordt bijvoorbeeld de tra-
ditionele wandplaat niet langer in het lokaal ophangen, maar maakt plaats 
voor een beamer of digitaal schoolbord. Deze inzet van ICT past goed bin-
nen een van oudsher bekende manier van onderwijs geven waarin de leraar 
klassikaal informatie overdraagt aan leerlingen. 

Met ICT als strategisch instrument voor transformatie van het onder-
wijs worden nieuwe vormen van leren ondersteund die zonder ICT niet of 
nauwelijks te realiseren zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor vormen van leren 
waarbij de nadruk ligt op samenwerking en communicatie. In plaats van be-
schikbare oplossingen als kennis door de leraar aangereikt te krijgen, gaan 
leerlingen actief met behulp van ICT-toepassingen op zoek naar oplossingen 
en creëren op die manier kennis. 
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Actuele trends in actief leren en de inzet van ICT zijn in het Jaarboek ICT en 
samenleving 2005 beschreven door Van Gennip en Braam (2005). Dit hoofd-
stuk gaat minder over de gedroomde mogelijkheden van ICT, maar meer 
over hetgeen tot nu toe op het gebied van ICT in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs daadwerkelijk is gerealiseerd. Verder komen de uitda-
gingen die de huidige situatie met zich meebrengt voor een goede aanslui-
ting tussen onderwijs en de digitale generatie aan bod. De cartoon in figuur 
7. illustreert de thematiek van deze bijdrage: de worsteling van scholen om 
de ontwikkelingen op het gebied van ICT aan te laten sluiten bij het ICT-ge-
bruik door de digitale generatie.

Figuur 7.  Aansluiting onderwijs en het gebruik van ICT door de digitale gene-
ratie 

7.2 Aanpak voor stimuleren van ICT

In de afgelopen decennia is binnen het onderwijs fors geïnvesteerd in de 
aanschaf van infrastructurele ICT-voorzieningen. Tussen 997 en 2005 is 
door de overheid ruim € ,5 miljard geïnvesteerd in de integratie van ICT in 
het onderwijs. De omvang van computervoorzieningen op scholen is in een 
periode van twintig jaar ongeveer vijftien keer zo groot geworden. Momen-
teel beschikken scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs over 
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gemiddeld één computer voor elke acht leerlingen. De laatste drie jaren sta-
biliseert het aantal leerlingen per computer, de zogenoemde leerling-com-
puterratio (zie figuur 7.2). Dit kan erop wijzen dat bij veel scholen een punt 
van verzadiging is bereikt.

De ICT-investeringen van scholen verschuiven nu van aanschaf van extra 
computers naar modernisering van computervoorzieningen. In 2006 ver-
wachten basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs 20-25 procent 
van de beschikbare computers te vervangen (TNS NIPO 2005a). Daarnaast 
investeren scholen steeds meer in verbetering van internetvoorzieningen 
zoals de aanleg van breedband en draadloze netwerken.

Figuur 7.2  Ontwikkeling in het voortgezet onderwijs van de leerling-computer-
ratio en de leerling-internetratio, 999-2005

Bron: Van Kessel et al. (2005)

Technologiepush en onderwijskundige pull
Dominant bij de invoering van ICT in de afgelopen decennia is de verwach-
ting dat beschikbaarheid van moderne ICT-voorzieningen een effectieve en 
efficiënte benadering is voor integratie van ICT in het onderwijs. Tabel 7. 
geeft voor een periode van 25 jaar een overzicht van de zwaartepunten in 
investeringen binnen de grootschalige beleidsprogramma’s van de overheid 
voor stimulering van ICT in het onderwijs. Het zwaartepunt van de inves-
teringen ligt eenzijdig op het beschikbaar stellen van technologische ICT-
voorzieningen zoals apparatuur, internetvoorzieningen, programmatuur 
en digitale content. 
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Tabel 7. Overzicht van grootschalige ict-stimuleringsprogramma’s 
Periode beleidsprogramma zwaartepunt investeringen

1982-1983 100-scholenproject apparatuur

1984-1988 INSP apparatuur en programmatuur

1989-1996 OPSTAP apparatuur en programmatuur

1997-1998 investeren in voorsprong apparatuur      

1999-2002 onderwijs online internetvoorzieningen en digitale content 

2003-2005 leren met ICT internetvoorzieningen en digitale content 

2006-2008  

(in uitvoering)

ICT in sectoren: onderwijs internetvoorzieningen en digitale content

De gehanteerde aanpak voor het stimuleren van ICT-gebruik in het onder-
wijs is het best te karakteriseren als ‘technologiepush’. Eind jaren negentig 
verschoof het accent in het overheidsbeleid doordat een substantieel deel 
van de beschikbare ICT-middelen direct aan scholen beschikbaar gesteld 
werd, maar de meeste scholen zetten de aanpak van technologiepush voort 
door vooral te blijven investeren in infrastructurele ICT-voorzieningen (TNS 
NIPO 2005a). Uitgangspunt van technologiepush is dat ICT-gebruik wordt 
gestimuleerd door specifieke ontwikkelingen in de technologie als vertrek-
punt te kiezen en vervolgens op zoek te gaan naar potentiële toepassingen 
in de context van het onderwijs. Bij technologiepush wordt de aanwezig-
heid van ICT-voorzieningen gezien als eerste stap om te komen tot gebruik 
van ICT. Deze overweging was in het midden van de jaren tachtig bij de op-
komst van de pc aanleiding alle scholen van computers te voorzien. Volgens 
dezelfde rationale zijn alle scholen eind jaren negentig aangesloten op in-
ternet. Naast de grootschalige technologiepush-georiënteerde beleidspro-
gramma’s zijn er ook projecten uitgevoerd met betrokkenheid van een be-
perkt aantal proefscholen. 

De verwachting bij kleinschalige technologiepush-projecten is dat het 
realiseren van succesvolle voorbeelden een geschikte basis is voor verdere 
opschaling en olievlekwerking in de toekomst. Analyse van dit soort projec-
ten leert echter dat deze verwachte overdraagbaarheid in de praktijk zelden 
voorkomt (Kozma 2003). Technologiepush-projecten die actueel zijn, gaan 
bijvoorbeeld over de inzet van breedband, peer-to-peer netwerken en nieuwe 
generatie mobiele netwerken. De belangrijkste opbrengsten van de tech-
nologiepush-benadering zijn scholen met up-to-date ICT-voorzieningen en 
praktijkvoorbeelden van innovatief gebruik. Het gevaar van technologie-
push zijn oplossingen die in het onderwijs didactisch tekortschieten en or-
ganisatorisch niet realiseerbaar of gewoonweg te duur zijn (Jochems et al. 
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2004). De duurzaamheid en overdraagbaarheid zijn veelal beperkt. 
Voor het realiseren van duurzame veranderingen voor kwaliteitsverbe-

tering van het onderwijs door ICT levert onderwijskundige pull meer op dan 
technologiepush (Kozma 2003; Venezky en Davis 2002). Kenmerkend voor 
onderwijskundige pull is bijdragen aan het oplossen van een gedefinieerd 
onderwijsprobleem. De ambitie van het onderwijs is dan richtinggevend en 
fungeert als trekker voor de inzet van ICT. Bezien vanuit het perspectief van 
onderwijskundige pull zijn er grofweg drie rationales of doelstellingen te 
onderscheiden voor het gebruik van ICT in het onderwijs (Hawkridge 989; 
Voogt 2003):
–  maatschappelijke of sociale doelstellingen: leerlingen verwerven een alge-

mene vertrouwdheid met ICT ter voorbereiding op het leven als burger in 
een kennissamenleving;

–  beroepsgerichte doelstellingen: leerlingen worden voorbereid op het ge-
bruik van ICT in hun latere beroep;

–  onderwijskundige doelstellingen: de inzet van ICT voor kwaliteitsverbete-
ring van onderwijs- en leerprocessen. 

Voor elk van de bovengenoemde doelstellingen volgt hierna een overzicht 
van de actuele stand van zaken in het onderwijs. 

7.3 Voorbereiding op maatschappelijk functioneren

De kennissamenleving vereist dat jongeren kunnen omgaan met ICT. Om 
dat te bereiken is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Al in 
98 spreekt de overheid in de Memorie van Toelichting over de maatschap-
pelijke opdracht van het onderwijs bij het voorbereiden van toekomstige ge-
neraties op de veranderingen die informatietechnologie in de samenleving 
teweegbrengt. De snelle opkomst van ICT in de samenleving is in het be-
gin van de jaren tachtig aanleiding de introductie van een nieuw vak voor te 
stellen (AOI 982). Dit vak zou zich in de eerste leerjaren van het voortgezet 
onderwijs moeten richten op ‘de ontwikkeling van inzicht, kennis en vaar-
digheden die elke burger nodig heeft om de informatiesystemen waarmee 
men in het dagelijks leven te maken krijgt, te kunnen hanteren’. Aanvanke-
lijk zetten scholen dit vak op het rooster onder de naam burgerinformatica. 
Later wordt het omgedoopt tot informatiekunde. Informatiekunde is een 
samentrekking van informatieleer en computerkunde. De naam brengt tot 
uitdrukking dat het vakgebied bestaat uit twee bouwstenen:
–  instrumentele vaardigheden voor het omgaan met de computer (compu-

terkunde); 
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–  vaardigheden voor het omgaan met informatie (informatievaardighe-
den). 

Nadat het vak informatiekunde pas officieel in 993 bij de invoering van de 
basisvorming als verplicht vak zijn intrede in het voortgezet onderwijs heeft 
gedaan, wordt het aan het begin van de 2ste eeuw alweer afgeschaft (Tweede 
Kamer 200). Scholen die ervoor kiezen alsnog onderdelen van het vak in-
formatiekunde aan hun leerlingen aan te bieden, kunnen dit naar eigen in-
zicht doen in een apart vak of geïntegreerd in andere vakken. De verwach-
ting is dat leerlingen inmiddels van huis uit voldoende vertrouwd zijn met 
ICT, zodat verplichte aandacht op school als voorbereiding op maatschap-
pelijk functioneren overbodig is. In hoeverre deze verwachting juist is, 
wordt hierna bekeken aan de hand van gegevens uit onderzoek. Eerst voor 
instrumentele ICT-vaardigheden en daarna voor informatievaardigheden. 

Instrumentele vaardigheden
Al in 998 blijkt dat leerlingen voldoende vaardig zijn in het bedienen van 
computerapparatuur. De leerinhouden die in het voortgezet onderwijs bij 
het vak informatiekunde aan bod komen, worden voor het merendeel al 
door leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs beheerst (Ten Brum-
melhuis 998). Ook het SCP concludeert dat het gebruik van computers 
thuis voor jongeren veel belangrijker is voor de ontwikkeling van instru-
mentele computervaardigheden dan het gebruik op school (De Haan en 
Huysmans 2002a, 2002b). In een recent onderzoek brengen Kuhlemeier 
en Hemker (2005) de internetvaardigheid van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs in verband met het bezit en gebruik van de computer en inter-
net in de thuissituatie. Dit onderzoek bevestigt nog eens het beeld dat het 
thuisgebruik de belangrijkste bijdrage levert aan de ICT-vaardigheden van 
leerlingen. 

De invloed van school op de ICT-vaardigheden van leerlingen is beperkt. 
Dit geldt ook voor de invloed van school op de ICT-attitude van leerlingen 
(Meelissen 2005). De beperkte invloed van onderwijs is goed te begrij-
pen wanneer gekeken wordt naar de omvang van het computergebruik op 
school en thuis. Het computergebruik van leerlingen is thuis veel groter 
dan op school. Twee derde van de eersteklassers in het voortgezet onder-
wijs zit thuis naar eigen zeggen (bijna) iedere dag achter de computer en 
een kwart één keer per week. Driekwart van de eersteklassers zit op school 
slechts één keer per week achter de computer en de overige leerlingen één 
keer per maand of minder.
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Ondanks de ruime hoeveelheid tijd die leerlingen thuis achter de computer 
doorbrengen, profiteren niet alle leerlingen evenveel van de thuisomgeving. 
Kuhlemeier en Hemker (2005) stellen vast dat leerlingen in de basis- en ka-
derberoepsgerichte leerweg en allochtone leerlingen achterblijven op het 
gebied van internetvaardigheden in vergelijking met havo/vwoleerlingen. 
Ook andere onderzoeken laten zien dat de verschillen tussen leerlingen in 
instrumentele ICT-vaardigheden groot zijn. Het compenserend vermogen 
van het onderwijs om verschillen in instrumentele computervaardigheden 
als gevolg van de thuissituatie van leerlingen te verminderen, is gering. De 
vrees bestaat voor een digitale tweedeling (Eurostat 2005).

Informatievaardigheden vanuit maatschappelijk oogpunt
Informatievaardigheden verwijzen naar vaardigheden ‘voor toepassing van 
informatie in de eigen leefsituatie’ (Steyaert 2000; vgl. Van Veen 2005). 
Internet neemt daarbij een belangrijke plaats in. Onder invloed van inter-
net veranderen ook de opvattingen over wat kennis is, en over de proces-
sen die tot kennis leiden (Onderwijsraad 2003). Zo wordt informatieover-
dracht steeds meer een wisselwerking, waarbij ook kennis van leken wordt 
gebruikt. De internet-encyclopedie Wikipedia is daar een voorbeeld van: 
iedereen die dat wil, kan onderwerpen toevoegen aan de encyclopedie 
of correcties aanbrengen. Het kunnen beoordelen van de kwaliteit en be-
trouwbaarheid van informatie is dan een vaardigheid die voor leren steeds 
belangrijker wordt. 

Bij informatievaardigheden is in principe van ondergeschikte betekenis 
of informatie via nieuwe media of ‘oude’ media wordt verkregen (De Haan 
en Huysmans 2002a). De digitale generatie heeft echter een duidelijke 
voorkeur voor internet en heeft de neiging ‘oude’ media te negeren. 

Naast lezen, schrijven en rekenen ontwikkelt informatievaardigheid zich 
tot een nieuw soort geletterdheid waarover iedereen dient te beschikken om 
te kunnen functioneren in de kennissamenleving (Council of Europe 2005). 
Tegen deze achtergrond ontwikkelden Amerikaanse bibliothecarissen en 
onderwijsorganisaties al in 998 standaarden voor effectief gebruik van in-
ternet. Onder noemers als eSkills, Information Literacy, Media Literacy, 
2st century skills en Civic skills vragen tal van (internationale) organisaties 
waaronder de Europese Commissie, OECD en Unesco aandacht voor de ont-
wikkeling van informatievaardigheden in het besef dat deze essentieel zijn 
voor de (economische) ontwikkeling van Europa en de wereld. In ons land 
is het de Raad voor Cultuur (2005) die onder de noemer van ‘mediawijs-
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heid’ ervoor pleit meer aandacht te besteden aan het kunnen omgaan met 
informatie die voor alle burgers van belang is. 

De noodzaak van extra aandacht voor informatievaardigheden wordt 
ondersteund door onderzoeken die laten zien dat leerlingen wel over in-
strumentele computervaardigheden beschikken, maar informatievaardig-
heden veelal missen (Kuiper et al. 2004). Leerlingen houden zich vooral 
bezig met het verzamelen van informatie en accepteren deze dikwijls zon-
der enige kritiek of reflectie. Leraren gaan er vaak stilzwijgend van uit dat 
leerlingen die vaardig zijn in het bedienen van de computer, ook over de be-
nodigde informatievaardigheden beschikken. Problemen doen zich voor 
bij het zoeken, selecteren, interpreteren en verwerken van informatie (Kui-
per 2005; Cohen de Lara 2005; Van der Neut et al. 2005). De studie van 
Van der Neut et al. (2005) laat zien dat bij de uitvoering van informatieop-
drachten de voornaamste activiteit van leerlingen bestaat uit het kopiëren 
van hele stukken tekst die vooral qua lay-out worden bewerkt. Ondersteu-
ning bij het verwerven van informatievaardigheden ontbreekt meestal. Dit 
geldt in het bijzonder voor de vaardigheden die nodig zijn bij het gebruik 
van internet. Effectief gebruik van zoekmachines vraagt van leerlingen veel 
vaardigheden. Het beoordelen en samenvatten van informatie uit verschil-
lende bronnen vereist complexere vaardigheden dan wanneer de informatie 
al is geselecteerd en bijeengebracht in een tekstboek. Zoekmachines ma-
ken het vinden van informatie eenvoudiger, maar om van deze informatie 
te kunnen leren is veel moeilijker. Er wordt dan een groter beroep gedaan 
op hogere cognitieve vaardigheden (ICT-Literacy Panel 2002). Het aanleren 
en begeleiden van deze vaardigheden vereist van leraren specifieke didacti-
sche vaardigheden en gerichte training (Darling-Hammond en Brandsford 
2005). In de bekwaamheidseisen die in ons land gelden voor leraren (SBL 
2004), is daar nauwelijks aandacht voor. Elke leraar mag met en over ICT 
lesgeven. Er wordt van uitgegaan dat leraren zonder specifieke voorberei-
ding zijn toegerust om de toekomstige generatie voor te bereiden op de be-
nutting van digitale informatie. In de volgende paragraaf wordt nader inge-
gaan op de rol van ICT bij de opleiding van leraren. 

7.4 Voorbereiding op beroep

Veel arbeid in de westerse samenleving is gebaseerd op het werken met in-
formatie, zoals het zoeken en uitwisselen van informatie in het kader van 
handel en dienstverlening. ICT kan, mits goed toegepast, de kosten van 
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informatiehandelingen drastisch verlagen. Het percentage ‘informatiege-
relateerde arbeid’ neemt snel toe. Het gevolg is dat steeds meer personen 
beroepsmatig met ICT in aanraking komen en de daarvoor benodigde vaar-
digheden dienen te verwerven. 

Beroepen staan ook vaker open voor mensen met uiteenlopende voor-
opleidingen (AWT 2002). Deze toenemende openheid van de arbeidsmarkt 
versterkt het belang van informatievaardigheden als basis voor verdere 
scholing. Informatievaardigheden behoren dan ook bij veel beroepsoplei-
dingen tot de beginkwalificaties die nodig zijn om verder een leven lang te 
kunnen leren. Een leven lang leren is een van de pijlers onder de kenniseco-
nomie (CPB 2002). De mate waarin het onderwijs erin slaagt leerlingen toe 
te rusten voor een leven lang leren, is sterk afhankelijk van de vaardigheden 
en beroepsvoorbereiding van leraren. De sleutelrol van leraren bij de voor-
bereiding van leerlingen op het gebruik van ICT voor zowel beroep als maat-
schappelijk functioneren (zie paragraaf 7.3) zijn aanleiding nader in te gaan 
op de ICT-competenties van leraren.

ICT en de voorbereiding voor beroep van leraar
In het onderwijsverslag 2003/2004 stelt de Inspectie van het Onderwijs 
(2004) dat scholing van leraren in didactische ICT-vaardigheden weinig 
voorkomt. Uit gegevens van de ICT-onderwijsmonitor (2005) komt naar 
voren dat studenten die opgeleid worden voor het beroep van leraar, ICT 
vooral gebruiken voor het maken van verslagen (62%), communiceren via 
e-mail (47%) en informatie zoeken op internet (37%). De lerarenopleiders 
zelf zijn weinig in staat het goede voorbeeld te geven in het gebruik van ICT 
voor leren en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Maar weinig leraren-
opleiders maken hun studenten vertrouwd met de mogelijkheden die ICT te 
bieden heeft: 3 procent (ICT-onderwijsmonitor 2005). Uit onderzoek naar 
het gebruik van ICT op de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs blijkt 
dat het initiatief en de persoonlijke voorkeuren van de individuele leraren-
opleider het meest bepalend zijn voor de manier waarop aankomende lera-
ren tijdens hun opleiding vertrouwd raken met ICT. Het management en 
de opleidingsprogramma’s van de lerarenopleidingen geven weinig richting 
aan innovatief gebruik van ICT voor leren (Drent 2005). Lerarenopleiders 
mogen zelf weten wat ze doen met ICT, en voor het beroep van leraar gelden 
evenmin specifieke ICT-kwalificaties. 
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7.5 Kwaliteitsverbetering van onderwijs

Van de drie doelstellingen voor gebruik van ICT in het onderwijs is de inzet 
van ICT voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs het meest regelma-
tig onderwerp van maatschappelijk en politiek debat. De discussie over de 
meerwaarde van ICT en de (on)zichtbaarheid van de bijdrage van compu-
ters aan schoolprestaties speelt niet alleen in ons land, maar ook in tal van 
andere landen (zie bijvoorbeeld www.allianceforchildhood.net). In deze 
paragraaf komen eerst gegevens aan bod over het huidig ICT-gebruik voor 
onderwijsdoeleinden, en daarna wordt ingegaan op de bijdrage van ICT aan 
verbetering van leerlingprestaties. 

Gebruik voor onderwijsdoeleinden
Volgens het management van basisscholen gebruikt ruim tachtig procent 
van de leraren de computer tijdens de les. In het voortgezet onderwijs be-
treft het de helft van de docenten. Het schoolmanagement verwacht dat 
over drie jaar vrijwel alle leraren in het basisonderwijs en zeventig procent 
van de docenten in het voortgezet onderwijs bij het lesgeven gebruikma-
ken van computers. Het zal nog heel wat jaren duren voordat de situatie in 
het voortgezet onderwijs vergelijkbaar is met die in het basisonderwijs. De 
overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs betekent dan ook voor 
veel leerlingen dat zij minder vaak les krijgen van een leraar die gebruik-
maakt van ICT, dan zij gewend waren in het basisonderwijs. 
 Het merendeel van de leraren beoordeelt zichzelf als een oriënterend of 
beginnend gebruiker van ICT bij het geven van onderwijs (TNS NIPO 2005b). 
Het gaat daarbij om de inzet van ICT tijdens leersituaties met leerlingen. In 
de thuissituatie maakt vrijwel elke leraar gebruik van de computer voor het 
verrichten van schoolwerkzaamheden, zoals het opzoeken van informatie 
en het uitvoeren van schooladministratieve taken. 

Kenmerkend voor leraren in een oriënterend of beginnend stadium 
van gebruik is de gerichtheid op één à twee ICT-toepassingen. Beginnend 
gebruik komt in de praktijk veelal neer op de inzet van een methodege-
bonden oefenprogramma, en bij leraren die lesgeven aan oudere leerlingen, 
komt daar vaak ook tekstverwerking bij. Leraren in een gevorderd stadium 
beschikken over een groter didactisch repertoire. Dit komt tot uitdruk-
king in de inzet van ICT ter ondersteuning van zelfstandig werken, in het 
opzoeken van informatie en in het gebruik van verschillende communica-
tiemogelijkheden van internet voor onderwijsdoeleinden. Voor bijna alle 
leraren in het voortgezet onderwijs (90%) geldt dat zij hun leerlingen huis-
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werkopdrachten geven die met de computer gemaakt moeten worden (TNS 
NIPO 2005b). 

Figuur 7.3  Stadium van ontwikkeling in gebruik van ICT door leraren, in basis-
onderwijs (bao) en voortgezet onderwijs (vo), 2005

Rendement
In de afgelopen jaren zijn verschillende grootschalige meta-analyses uit-
gevoerd naar de opbrengsten van ICT (voor een overzicht zie: http://www.
ictopschool.net/onderzoek). Uit deze studies komt naar voren dat ICT een 
waardevol middel kan zijn bij het verwerven van kennis en vaardigheden.

In 2002 is in ons land een studie uitgevoerd naar ‘Zin en onzin over ren-
dement van ICT in het onderwijs’ (OCW 2002). In deze studie wordt vastge-
steld dat onder de noemer van ICT een grote verscheidenheid aan toepas-
singen schuilgaat. Het is vrijwel ondoenlijk in z’n algemeenheid te spreken 
over opbrengsten van ICT in het onderwijs. Onderzoek naar en uitspraken 
over opbrengsten van ICT vragen om een specificatie naar aard en context 
van het gebruik. De conclusie van deze inventariserende studie is dat de ef-
fecten van ICT-gebruik bij leerlingen tot uitdrukking komen in meer leren, 
sneller leren, met meer plezier leren en zichzelf succesvoller voelen. 
 In de Verenigde Staten zijn de laatste jaren verschillende meta-analyses 
uitgevoerd waarin de resultaten van meer dan twintig jaar ICT-onderzoeken 
op een rij zijn gezet (Waxman et al. 2002, 2003; Kulik 2003). Deze studies 
komen tot de conclusie dat steeds vaker en systematischer positieve effecten 
op leerlingresultaten worden gevonden. Een grotere leerproductiviteit bij 
inzet van ICT wordt niet alleen toegeschreven aan de verbeterde kwaliteit 
van computerprogramma’s, maar ook aan verbetering van andere condities, 
zoals
–  betere computervoorzieningen in het onderwijs; 
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–  toename van ICT-vaardigheden bij leerlingen;
–  grotere deskundigheid van leraren.
Nu recente onderzoeksresultaten in de Verenigde Staten laten zien dat voor 
het eerst sinds vele jaren de kloof van achterstandsleerlingen is verkleind, 
wordt de veronderstelde bijdrage van ICT als volgt verklaard: ‘If you put po-
werful tools in the hands of teachers, powerful results will occur’ (Murray 
2005).

Een vergelijkbaar beeld komt naar voren uit meta-analyses die in 2004 en 
2005 in Engeland zijn uitgevoerd naar de impact van ICT in het onderwijs 
(Cox et al. 2004; Becta 2005). De hoofdconclusie is dat opbrengsten van ICT 
voor (deelgebieden van) taalonderwijs, rekenen, wiskunde en natuurweten-
schappelijke vakken overtuigend zijn aangetoond (zie ook Waxman et al. 
2002; Blok et al. 2002; Wenglinsky 998). Dit is onlangs nog eens bevestigd 
in een grootschalige internationaal vergelijkende studie van de OECD waar-
uit blijkt dat leerlingen die vertrouwd zijn met ICT, beter presteren op het 
gebied van taal en wiskunde (OECD 2006). Voor andere vakgebieden in het 
primair en voortgezet onderwijs zijn er aanwijzingen voor positieve effec-
ten van ICT-gebruik. Het aantal onderzoeken binnen deze vakgebieden is 
echter te beperkt om te kunnen spreken van overtuigende empirische evi-
dentie.

Verder is er een duidelijke relatie tussen de opbrengsten van ICT en de 
mate waarin de leraar in staat is ICT te integreren in de eigen onderwijsaan-
pak.

De inzet van ICT leidt niet zonder meer tot betere prestaties van leerlin-
gen: het is geen wondermiddel. Positieve effecten van ICT-gebruik dienen 
zich aan wanneer tegelijkertijd is voldaan aan andere voorwaarden. Zo 
moet de leraar binnen lessituaties de juiste ICT-materialen kunnen selecte-
ren en in staat zijn er op een goede manier gebruik van te maken. 

7.6 Uitdagingen voor de toekomst

Een belangrijke les die uit de ervaringen van de afgelopen twintig jaar ge-
leerd kan worden, is dat succesvolle invoering van ICT geen kwestie is van 
meer computers of extra content. De aanwezigheid van technologie is zel-
den aanleiding tot verandering of kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Scholen die erin slagen ICT duurzaam en succesvol in te zetten, denken in 
eerste instantie aan het onderwijs dat men wil realiseren. ICT is vervolgens 
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bij deze scholen een geschikt hulpmiddel gebleken om ambities op het ge-
bied van onderwijs in de praktijk vorm te geven (Kozma 2003). Ook het 
schoolmanagement geeft aan dat het gebruik van ICT voor het realiseren 
van onderwijsambities vereist dat de aandacht die tot nu toe vooral gericht 
was op apparatuurvoorzieningen en educatieve programmatuur/content, 
verschuift in de richting van visie op het gebruik van ICT en de deskundig-
heid van leraren (TNS NIPO 2005a). De ambities van scholen op het gebied 
van ICT zijn in deze bijdrage onderverdeeld in drie domeinen. Ter afsluiting 
worden voor elk van deze domeinen de belangrijkste uitdagingen voor de 
nabije toekomst op een rij gezet.

Maatschappelijke voorbereiding 
Leerlingen beheersen in ruime mate instrumentele computervaardighe-
den, maar tussen leerlingen zijn grote verschillen. Dikwijls ontbreekt het 
leerlingen aan informatievaardigheden. Het verwerven van vaardigheden 
voor zoeken, selecteren, interpreteren en verwerken van informatie die af-
komstig is van internet, krijgt in het onderwijs weinig aandacht. Wanneer 
leerlingen deze vaardigheden niet van huis uit meekrijgen, is het onderwijs 
amper in staat dit te compenseren. Voor de voorbereiding van de digitale 
generatie op maatschappelijk functioneren is dat een probleem, omdat in-
formatievaardigheid zich ontwikkelt tot een nieuw soort geletterdheid 
waarover elke burger dient te beschikken. Daarnaast zijn er rondom het ge-
bruik van ICT andere onderwerpen die in het kader van maatschappelijke 
voorbereiding van de digitale generatie aandacht vragen. Deze onderwer-
pen zijn:
–  gezond computeren zoals ergonomische aspecten die betrekking hebben 

op houding, RSI en tijdsduur van computergebruik;
–  veiligheid zoals privacy, beveiliging, hackers, virussen en het gebruik van 

filters;
–  maatschappelijke normen en implicaties van computergebruik zoals netti-

quette, auteursrechten, internationalisering, pesten en toenemende pri-
vatisering en uniformisering van kennis. 

Richtlijnen om elke leerling op school met dit soort onderwerpen in aan-
raking te brengen, ontbreken. Het is de vrijheid van scholen en leraren om 
naar eigen inzicht keuzes te maken. De vraag dringt zich op of bovenge-
noemde onderwerpen inmiddels zo betekenisvol zijn voor de voorbereiding 
van leerlingen op maatschappelijk functioneren dat ze toegevoegd dienen te 
worden aan eisen van deugdelijk onderwijs.
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Beroepsvoorbereiding 
Bij veel beroepsopleidingen behoren informatievaardigheden tot de begin-
kwalificaties die nodig zijn om verder een leven lang te kunnen leren. Een 
leven lang leren is een van de pijlers onder de informatiesamenleving. Lera-
ren vervullen een sleutelrol om jongeren toe te rusten voor de informatiesa-
menleving. Niet alle leraren beschikken over de expertise om leerlingen met 
het oog op een leven lang leren vertrouwd te maken met de mogelijkheden 
van ICT en het omgaan met informatie van internet. Sommige leraren zijn 
enthousiast voor ICT en verwerven op eigen initiatief de benodigde compe-
tenties. Het vrijblijvende karakter van ICT in de opleiding van leraren kan 
worden doorbroken door ICT-standaarden te definiëren voor de bevoegd-
heid van leraren. ICT-competente leraren zijn de fundering voor de aanslui-
ting tussen onderwijs en de digitale generatie.

Kwaliteitsverbetering 
De bijdrage van ICT aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs beperkt 
zich niet tot betere leerlingprestaties. Uit de besproken meta-analyses blijkt 
dat ICT ook bijdraagt aan: 
–  meer gemotiveerde leerlingen; 
–  beter rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen;
–  grotere betrokkenheid van ouders en leerlingen bij huiswerk en school;
–  toename van zelfwaardering bij leerlingen;
–  terugdringen voortijdig schoolverlaten;
–  vermindering van werkdruk voor leraren.
De bovengenoemde opbrengsten illustreren dat de inzet van ICT in het on-
derwijs niet zozeer een technologisch vraagstuk is, maar in de eerste plaats 
betrekking heeft op onderwijskundige pull. De inzet van ICT voor kwali-
teitsverbetering is een strategisch vraagstuk van integrale schoolontwik-
keling. Dit vereist van het schoolmanagement leiderschap en het managen 
van samenhang tussen visie, deskundigheid, educatieve programmatuur en 
hardware (Ten Brummelhuis 2005). Een grotere bijdrage van ICT aan de 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs is te bereiken door krachtig in te 
zetten op kennisontwikkeling over effectiviteit van ICT in het onderwijs.
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Raymond Roodbol (15) is directeur van 
het computerbedrijfje CTS Redhead. 
Zijn  grootste klant is zijn eigen school, 
het Haags Montessori Lyceum in Den 
Haag, dat hem een kantoortje heeft ge-
geven. ‘Ik hoef geen huur te betalen. Ik 
ben daar heel blij mee en breng daarom 
niet al mijn uren in rekening.’

De dotcom-tiener met vier mensen 
in dienst is een bezienswaardigheid. 
Terwijl hij door de school stiefelt, naar 
zijn kantoor op de tweede verdieping 
tegenover het lokaal Duits, grijpt een 
leerling hem bij de arm: mag hij Ray 
helpen? Een lerares vraagt hoe ze moet 
inloggen, en een andere docent klaagt 
dat de printer het niet doet. Het komt al-
lemaal goed, sust de vwo’er. Eerst staat 
hij de pers te woord. 

Met vaderlijke ontroering praat hij over 
onhandige docenten. ‘Leraren die wil-
len leren, daar geniet ik van. Dat je goed 
bent in Frans of natuurkunde, maar niet 
in computers, en dat je zó je best doet? 
Is dat niet prachtig?’ 

De ondernemer
Bij de oprichting van zijn bedrijf in april 
2005 huurde hij een zaaltje en vierde 
een feestje. De klanten stroomden toe. 
Hij maakte een website voor Vluchtelin-
genwerk in Rijswijk, hij helpt particulie-
ren met computerproblemen, hij knapt 
klussen op voor school. ‘We maken er 
een sport van meer te weten dan de sy-
steembeheerder van de school.’ Na een 
half jaar was het weer feest: Computer 
Technology Services Redhead had 1600 
euro winst geboekt. 

Raymond (15): Je eigen school als grootste klant
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Onderweg naar zijn kantoor toont een 
trotse Raymond een van de resultaten 
van zijn werk: de nieuw ingerichte 
mediatheek. Kunstbomen camoufleren 
trossen netwerkkabels. Twee weken 
lang hebben de Redhead-medewerkers 
na schooltijd en in tussenuren kabels 
getrokken en computers geïnstalleerd. 
Voor zes euro per uur. ‘Als ik mijn me-
deleerlingen zie studeren, denk ik: goh, 
heb ik al die apparatuur in mijn handen 
gehad?’

Raymond adviseert de school ook over 
het internetbeleid. ‘De school heeft op 
ons verzoek een abonnement genomen 
op http://www.activeworlds.com. Je 
koopt een driedimensionale wereld, 
er ligt alleen gras. Je kunt leerlingen 
een huis laten bouwen en ze leren wat 
daarbij komt kijken. Je kunt een auto 
maken en leerlingen de beginselen van 
autotechniek bijbrengen.’

Schoorvoetend maakt de school 
stapjes de nieuwe wereld in. ‘De school 
doet het heel goed. Er is orde, er is toe-
zicht: men ziet erop toe dat de leerlin-
gen nuttig bezig zijn op de computers. 
Maar men heeft nog geen kennis over 
wat er allemaal te halen valt. Active 
Worlds is er nu, maar is een leerling in 
die wereld bezig, dan denken leraren 
nog dat je alleen maar aan het gamen 
bent in plaats van dat je er wat leert.’ 

Het kantoor
We zijn aangekomen bij zijn werkplek: 
het  kantoor van CTS Redhead. Het moet 
ooit een bezemkast geweest zijn, zo 
klein is het: drie meter hoog, circa twee 
bij twee meter breed. Twee mensen 
kunnen erin. De muren zijn gewit en er 
ligt een laminaatvloer in. ‘Hebben we 
allemaal zelf gedaan.’ Op de planken 
liggen Linux-boeken, er staan een prin-
ter, een oventje en een magnetron. ‘In 
de schoolpauzes maken we popcorn. 
De lerares Duits is er dan meestal als 
de kippen bij.’

Op het smalle bureau prijken twee 
flatscreens. Erboven hangt de foto 
van de cockpit van een Concorde. Het 
kantoor heeft warempel iets van een 
cockpit weg. Raymond: ‘Daar hebben 
we over nagedacht, ja. Zie ons kantoor 
als control center. Hier werken wij. Hier 
zijn we het liefst.’ 

Raymond heeft gekozen voor de IT. 
Studeren wil hij niet–verliet Bill Gates 
Harvard niet op z’n negentiende om met 
Microsoft de wereld te veroveren? Heel 
even maar heeft Raymond getwijfeld. 
Toneelspelen is namelijk ook altijd een 
passie geweest, met als hoogtepunt 
een rol als figurant in de film Kruimeltje 
en in de musical. Maar hij had minder 
te zeggen dan nu als IT-topman van het 
Haags Montessori Lyceum. Zijn tekst: 
‘Kruimeltje, heb je je slee al?’ 

Door Remco Pijpers
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8 Aansluiting school en werk:
 digitalisering van het zoekproces

Ernest Berkhout, Maarten Biermans, Peter Berkhout en Marko van Leeuwen

8. Gebruik van internet bij het zoeken naar werk door hoger 
opgeleiden

In het werving- en selectieproces wordt in toenemende mate gebruikge-
maakt van nieuwe vormen van communicatie zoals e-mail en websites. 
Veel vacatures verschijnen niet meer in printmedia, maar zijn alleen nog 
op internet te vinden. In vacatures, zowel op internet als in printmedia, 
worden sollicitanten opgeroepen om de sollicitatiebrief met cv per e-mail 
toe te sturen. Informatie over bedrijven en functies vinden de baanzoekers 
niet meer in folders en brochures, maar op internet. Internet en e-mail zijn 
snelle en efficiënte media en vergemakkelijken het zoekproces. Verwacht 
mag worden dat jongeren in een snel tempo overstappen op deze nieuwe 
communicatievormen bij het zoeken naar een (nieuwe) baan. Ook lijkt het 
waarschijnlijk dat het vinden van (passend) werk met deze nieuwe media 
makkelijker wordt: de aansluiting tussen de vraag (naar werk) en het aan-
bod (van een baan) komt dan sneller tot stand.

Het zijn bij uitstek jongeren, en binnen die groep vooral de hoger opge-
leiden, die zich de toegang tot dit nieuwe zoekkanaal snel eigen hebben ge-
maakt. Dit roept de vraag op of hierdoor de kansen voor bepaalde groepen 
schoolverlaters op het vinden van een passende baan met een goed startsa-
laris veranderen. 

Om deze vraag te beantwoorden maken we gebruik van een set data-
bestanden die onderdeel uitmaken van een langlopende onderzoekslijn 
binnen SEO Economisch Onderzoek: Studie & Werk (in samenwerking 
met weekblad Elsevier). Bij dit onderzoek wordt elk jaar een groot aantal 
afgestudeerden op hbo- en universitair niveau uitgebreid gevraagd naar 
hun arbeidsmarktzoekgedrag. Het betreft hier jongeren die rond hun 22ste 
verjaardag actief de arbeidsmarkt betreden. In de periode 998-2005 is het 
onderzoek elk jaar gehouden. De oudste respondenten in het bestand zijn 
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geboren rond 980 en vormen de eerste lichting van de ‘internetgeneratie’, 
zoals gedefinieerd door Van Steensel (2000). Het onderzoek Studie & 
Werk stelt ons in staat om veranderingen in het zoekgedrag van deze groep 
schoolverlaters in kaart te brengen. 
 We schetsen in paragraaf 8.2 het belang van digitale zoekkanalen en het 
gebruik ervan door pas afgestudeerden. Vervolgens wordt in paragraaf 8.3 
het zoekgedrag in verband gebracht met een drietal succesindicatoren: de 
baanzoekduur (aantal maanden tussen de start van het zoeken naar en het 
vinden van een passende baan), de hoogte van het salaris en de aansluiting 
van de baan bij het opleidingsniveau. Veranderingen in deze indicatoren be-
schouwen wij als indicatief voor de verandering in eisen die gesteld worden 
door de werkgevers. In paragraaf 8.4 sluiten we af met enkele conclusies.

8.2  Zoekgedrag via internet door hoger opgeleiden

De invloed van internet op het zoekgedrag van werkzoekenden reikt uiter-
aard verder dan alleen het aflopen van vacaturesites. Over het algemeen kan 
worden gesteld dat de opkomst van internet de arbeidsmarkt wat transpa-
ranter heeft gemaakt. Zo kan men via bijvoorbeeld de internetsite www.
loonwijzer.nl een beter idee krijgen van wat de marktconforme beloning 
voor een (nieuwe) baan is, wat uitkomst kan bieden wanneer de loonon-
derhandelingen voor de deur staan. Ook stelt het internet een sollicitant 
in staat om zich makkelijker en beter voor te bereiden op het sollicitatie-
gesprek door informatie over de beoogde werkgever te vergaren. Overigens 
geldt dit laatste ook voor de mogelijke werkgever. Die kan op zijn beurt 
door middel van het googelen van de naam van de sollicitant mogelijk meer 
informatie vergaren en de consistentie ervan verifiëren.

Afgezien van het vergroten van de transparantie heeft het internet ook 
andere grote veranderingen teweeggebracht op het vlak van werving en se-
lectie. De meest in het oog springende veranderingen hebben te maken met 
de wijze waarop er naar banen wordt gezocht, en met de werving van nieu-
we werknemers. 

Werkzoekenden kunnen tegenwoordig vrij eenvoudig de voor hen inte-
ressante vacatures bijhouden door de websites van de bedrijven in de gaten 
te houden of de daarvoor speciaal in het leven geroepen vacaturesites, zoals 
monsterboard.nl en vacaturebank.nl. Daarnaast kunnen werkzoekenden 
ook passief op zoek gaan naar een baan door hun cv achter te laten in een 
database.  Bedrijven kunnen reageren op een cv als zij menen een betrek-
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king te hebben die aansluit bij de werkervaring en de opgegeven voorkeu-
ren.

Toename van het gebruik van internet bij het zoeken naar een baan
Hoe gebruiken jonge hoger opgeleiden het internet bij het zoeken naar een 
baan? Sinds 2000 wordt in het onderzoek Studie & Werk bij het onderdeel 
dat ingaat op de verschillende gehanteerde zoekmethoden, ook gevraagd 
in hoeverre deze groep gebruik heeft gemaakt van het internet. Specifiek 
wordt er gevraagd of bij het zoeken naar werk via de website van een bedrijf 
of instelling is gesolliciteerd en of er een cv bij een internetvacaturebank is 
gedeponeerd.
 In figuur 8. zijn de percentages weergegeven van zowel hbo’ers als acade-
mici die gebruik hebben gemaakt van ten minste één van deze twee digitale 
methoden. In het eerste jaar dat deze vraag werd gesteld, gaf vijftien procent 
van de academici aan bij het zoeken naar een baan het internet te hebben ge-
bruikt. Onder hbo’ers was dit tien procent. Gedurende de afgelopen vijf jaar 
is het percentage hbo’ers en academici dat internet heeft gebruikt, gestegen 
tot meer dan de helft in 2005. Interessant om te vermelden is dat de acade-
mici duidelijk vooropliepen bij het gebruik van internet, maar dat zij nu zijn 
ingehaald door de hbo’ers. Ook valt op dat in 2005 nog altijd 45 procent van 
de pas afgestudeerde hoger opgeleiden géén gebruik maakt van e-mail of in-
ternet bij het zoeken naar een baan. Zij prefereren persoonlijke contacten, 
bijvoorbeeld via een stage, of het ‘ouderwets’ schrijven van een brief.

Figuur 8.  Percentage jonge hoger opgeleiden dat het internet heeft gebruikt bij 
het zoeken naar een baan (2000-2005)

Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005
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Tabel 8. geeft een beeld van de ontwikkeling van verschillende zoekacties 
naar een baan door hbo’ers en academici. Tussen 2002 en 2005 is het gebruik 
van beide digitale zoekkanalen toegenomen. Dat neemt echter niet weg dat 
het schrijven van sollicitatiebrieven, zowel in reactie op advertenties als in 
openbriefvorm, het meest populair is gebleven. Ook het informeren naar va-
catures via informele sociale netwerken komt vaker voor dan het gebruik van 
een digitale methode. Toch solliciteerde bijna de helft van de afgestudeerden 
in 2005 via websites van bedrijven en instanties. In dat jaar deponeerden onge-
veer vier op de tien hbo’ers en academici een cv bij een internetvacaturebank. 

Tabel 8. Zoekacties hoogopgeleiden, 999-2005 (in procenten)
hbo wo

 1999 2002 2005 1999 2002 2005

advertenties bekijken en sollicitatiebrieven schrijven 74 54 79 72 60 74

open sollicitatiebrieven schrijven 46 38 59 52 46 57

informeren/inschrijven bij arbeidsbureau 40 17 31 34 12 23

informeren/inschrijven bij uitzendbureau 43 23 40 33 19 29

informeren/inschrijven bij uitzendbureau voor hoger 

opgeleiden

27 13 24 32 14 22

informeren/inschrijven bij werving- en selectiebureau 13 14 21 18 17 28

informeren bij loopbaanadviescentrum van hbo/univer-

siteit

4 3 3 5 6 10

mondeling benaderen van werkgevers 18 14 27 18 16 26

volgen van een sollicitatiecursus 3 1 3 10 6 11

bezoek open dagen in een bedrijf, business courses etc. 4 4 5 9 13 14

bezoek banenmarkt/carrièredagen etc. 8 11 21 16 21 32

reageren op door bedrijven aangeboden cursussen 2 1 1 2 1 2

informeren bij familieleden/vrienden/kennissen/netwerk 19 24 50 18 28 51

stageplaats (vanaf 2000) - 24 37 - 19 25

sollicitatie via de website van een bedrijf of instelling 

(vanaf 2000)

- 17 45 - 22 45

inschrijving/deponeren van cv bij internetvacaturebank 

(vanaf 2000)

- 15 41 - 16 38

anders 22 5 5 14 5 5

Bron: SEO/Elsevier, 1999-2005

Niet in alle opleidingssectoren is het internet als zoekkanaal even populair. 
In figuur 8.2 is het gebruik van internet als hulpmiddel bij het zoeken naar 
een baan weergegeven voor jonge hoger opgeleiden uitgesplitst naar oplei-
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dingssector. Uit de figuur blijkt dat afgestudeerden in de sectoren techniek, 
economie en gedrag & maatschappij het meest via internet naar een baan 
hebben gezocht. Jonge hoger opgeleiden die een opleiding hebben gevolgd 
in de sector gezondheid, deden dit het minst. Uit de Studentenmonitor 
200 (Hofman et al. 2002) blijkt dat ouderejaarsstudenten in de sectoren 
kunst, recht, gezondheid, landbouw en taal & cultuur thuis en op de oplei-
ding significant minder gebruikmaken van computer en internet dan stu-
denten in andere sectoren. De geconstateerde verschillen tussen de sectoren 
in het gebruik van internet bij het zoeken naar een baan hangen dus samen 
met computergebruik tijdens de studie.

Figuur 8.2  Percentage jonge hoger opgeleiden dat het internet heeft gebruikt bij 
het zoeken naar een baan, naar opleidingssector (2005)

* alleen op hbo-niveau; ** alleen op wo-niveau 

Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005

... maar het verwachte succes neemt af!
Jonge hoger opgeleiden is gevraagd welke strategie zij het meest succesvol ach-
ten bij het zoeken naar een baan. Uit de antwoorden blijkt dat het internet 
tot 2004 steeds vaker genoemd wordt. In figuur 8.3 zijn de uitkomsten voor 
afgestudeerden van zowel hbo als universiteit weergeven. Na een snelle stij-
ging van de populariteit van digitaal solliciteren tussen 2000 en 2004 is het 
enthousiasme in het laatste jaar aanzienlijk afgenomen. Terwijl in 2004 nog 
acht procent van de hbo’ers aangaf het meest te verwachten van het internet 
bij het zoeken naar werk, was een jaar later nog maar slechts vijf procent een-
zelfde mening toegedaan. Onder academici is een overeenkomstige verande-
ring te zien: internet als meest succesvol geachte zoekkanaal daalde van zeven 
procent in 2004 naar vier procent in 2005.
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Figuur 8.3  Percentage van alle jonge hoger opgeleiden dat internet het meest 
succesvolle zoekkanaal acht bij het vinden van een baan, naar oplei-
dingsniveau (2000-2005)

Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005

Hoewel internet veel voordelen lijkt te hebben en steeds meer afgestudeer-
den het gebruiken, wordt het vooralsnog zelden als effectief en efficiënt sol-
licitatiemiddel gezien. Van welke alternatieven voor het digitaal solliciteren 
verwachten hoogopgeleiden uit de digitale generatie dan wel succes? In ta-
bel 8.2 zijn de zoekacties weergegeven die hoogopgeleiden het meest suc-
cesvol vinden. Gedurende alle jaren wordt het bekijken van advertenties en 
het schrijven van sollicitatiebrieven het vaakst genoemd door zowel hbo’ers 
als academici. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werkzoekenden de 
websites van bedrijven inmiddels beschouwen als ‘normale’ advertentieka-
nalen, deze geregeld langslopen en vervolgens solliciteren door een brief te 
schrijven. Daarnaast moet nog worden afgewacht of dit beeld ook in een 
nieuwe periode van opgaande conjunctuur wordt bevestigd. Met nieuwe 
jaargangen van het onderzoek kan dit worden getoetst.

Tabel 8.2  Meest succesvol geachte zoekacties hoogopgeleiden, 2000-2005 (in pro-
centen)

hbo wo

 2000 2002 2005 2000 2002 2005

advertenties bekijken en sollicitatiebrieven 

schrijven
38 40 43 39 41 43

open sollicitatiebrieven schrijven 12 13 10 17 16 12

informeren/inschrijven bij uitzendbureau 12 7 7 6 2 3

informeren/inschrijven bij werving- en selectie-

bureau
5 6 3 4 4 3
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hbo wo

2000 2002 2005 2000 2002 2005

mondeling benaderen van werkgevers 6 7 6 5 6 7

bezoek open dagen in een bedrijf, business 

courses etc.
2 1 0 2 2 2

bezoek banenmarkt/carrièredagen etc. 2 2 0 2 2 1

informeren bij familieleden/vrienden/kennissen/

netwerk
8 8 9 11 11 14

stageplaats 8 9 10 10 8 7

sollicitatie via de website van een bedrijf of instel-

ling
2 5 4 1 3 4

inschrijving/deponeren van cv bij internetvaca-

turebank
1 2 3 1 1 1

anders* 4 1 5 2 4 3

totaal 100 100 100 100 100 100

* onder andere: volgen sollicitatiecursus, loopbaanadviescentrum, inschrijven bij arbeidsbu-
reau, cursussen aangeboden door bedrijven 
Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005

In figuur 8.4 wordt per opleidingssector weergegeven hoe vaak het internet 
als meest succesvolle zoekactie is aangeven in 2005. Ook hier nemen de sec-
toren techniek en economie de koppositie in.

Figuur 8.4 Meest succesvol geachte zoekacties naar opleidingssector (2005)

* alleen op hbo-niveau; ** alleen op wo-niveau 
Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005
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8.3 Internet (nog) niet dé zoekstrategie

Nu het gebruik van het internet en de verwachtingen daaromtrent zijn be-
handeld, richt deze paragraaf zich op de vraag in hoeverre het zoeken via 
internet invloed heeft op kenmerken van de gevonden baan. De invloed van 
digitaal solliciteren wordt onderzocht voor drie baankenmerken, te weten 
de baanzoekduur, het niveau van de uiteindelijke baan en de hoogte van het 
startsalaris. Van een effectief zoekkanaal zou je mogen verwachten dat de 
zoekduur kort is, dat er een baan op niveau wordt gevonden, en dat die de 
sollicitant een passend startsalaris oplevert.

Zoeken via internet gaat samen met een langere baanzoekduur
Het zoeken van een baan via internet blijkt geenszins bij te dragen aan het 
sneller vinden van een baan voor jonge hoger opgeleiden (zie tabel 8.3). Zo-
wel hbo- als universitaire alumni die via internet zochten, deden er juist lan-
ger over om een baan op hun niveau te vinden dan degenen die deze strate-
gie niet volgden. 

Tabel 8.3   Effecten van zoeken via internet op de tijd die het kost om een baan 
(op het juiste niveau) te vinden

 hbo uni hbo uni hbo uni

Internetzoekstrategieën:

zocht baan via internet +12% +13% - - - -

vond baan via internetadvertentie - - n.s n.s. - -

vond baan via website/vacaturebank - - - - n.s. n.s.

N 11.846 13.004 2.672 2.941 12.141 13.236

Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005

Bij het bepalen van dit ‘zuivere effect’ is rekening gehouden met allerlei 
omstandigheden die mede van invloed zijn op de baanzoekduur van jonge 
hoger opgeleiden. Zo is gecorrigeerd voor een groot aantal persoonsken-
merken, kenmerken van de baan en de omstandigheden rondom het zoek-
gedrag.2 Al deze effecten zijn apart bepaald voor hbo’ers en academici en 
zijn bijna allemaal statistisch significant.
 Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat het zoeken via internet de oorzaak 
is van een slechtere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 
over causaliteit kunnen we hier geen uitspraken doen. Het ligt echter voor 
de hand om te veronderstellen dat de afgestudeerden die meer dan één 
zoekkanaal gebruiken, dit bijvoorbeeld doen omdat ze een minder duide-
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lijk toekomstbeeld hebben. Zij schieten als het ware met een schot hagel in 
de hoop iets te raken, terwijl anderen wellicht heel gericht en intensief een 
favoriete baan najagen. Deze veronderstelling correspondeert met de uit-
komst dat naarmate afgestudeerden vaker hebben gesolliciteerd, de baan-
zoekduur langer is en het salaris lager (Berkhout et al. 2005). 

Zoeken via internet gaat niet samen met een baan op niveau 
Uit tabel 8.4 blijkt dat afgestudeerden die voor hun baan gevraagd zijn, on-
geveer 25-40 procent minder vaak in een baan onder hun niveau terechtko-
men.3 Degenen die al langer dan anderhalf jaar in hun eerste baan zitten, 
hebben zelfs nóg minder vaak met overscholing te maken. Voor dergelijke 
omstandigheden moet dus gecorrigeerd worden om het zuivere effect van 
internetzoekstrategieën te kunnen bepalen.

Tabel 8.4 Effecten op overscholing in eerste baan
 hbo uni hbo uni hbo uni

correctiefactoren:

gevraagd voor baan -25% -29% -30% -40% -27% -32%

eerste baan langer dan 1,5 jaar -45% -50% -42% -54% -45% -50%

internetzoekstrategieën:

zocht baan via internet +18% +18% - - - -

vond baan via internetadvertentie - - n.s. -37% - -

vond baan via website/vacaturebank - - - - -32% -10%

N 14.998 16.587 3.066 3.036 16.439 17.358

Bron: SEO/Elsevier, 2000-2005

Het zoeken van een baan via internet blijkt geenszins bij te dragen aan een 
kwalitatief betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
voor jonge hoger opgeleiden. Zowel hbo- als universitaire alumni die via in-
ternet zochten, hadden twintig procent meer kans om in een baan onder 
hun niveau te belanden dan degenen die deze strategie niet volgden. Daar-
mee is natuurlijk niet gezegd dat het zoeken via internet de oorzaak is van 
een slechtere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; over cau-
saliteit kunnen we hier geen uitspraken doen. 

Opmerkelijk is natuurlijk wel dat het vinden van een baan via internet 
wel vaker een baan op het juiste niveau betekent, vergeleken met andere 
manieren om aan een baan te komen, zoals via het uitzendbureau, het ar-
beidsbureau etc. 
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Internetzoekstrategieën hebben geen invloed op het startsalaris
Zoeken via internet is niet van invloed op het startsalaris (in de huidige 
baan, anderhalf jaar na afstuderen). Onderzocht is de invloed van een ‘sol-
licitatie via de website van een bedrijf of instelling’ dan wel ‘inschrijving/de-
poneren van een cv bij een vacaturebank op internet’. Indien een van deze 
zoekstrategieën gebruikt is, is het salaris uiteindelijk niet significant hoger 
of lager dan wanneer deze strategieën ongebruikt zijn gelaten. 
 Wederom is bij het bepalen van dit ‘zuivere effect’ rekening gehouden 
met allerlei omstandigheden die mede van invloed zijn op het startsalaris 
van jonge hoger opgeleiden. Voor zowel hbo’ers als academici blijkt een in-
ternetzoekstrategie significante extra invloed te hebben op het uiteindelijke 
netto-uurloon. 
 Om de robuustheid van de bovengenoemde uitkomsten te evalueren, is 
ook nog gekeken naar de invloed op het salaris van het daadwerkelijk vin-
den van een baan via een advertentie gezien op internet. Deze informatie 
is echter alleen voor het meest recente cohort afgestudeerden beschikbaar, 
zodat het totaal aantal waarnemingen een stuk lager is. In elk geval vinden 
we (nog) geen belangrijk verschil in salaris tussen jonge hoger opgeleiden 
die hun baan hebben gevonden via een advertentie op internet, en andere 
afgestudeerden. Ook het vinden van een baan via een sollicitatie op de web-
site van een bedrijf/organisatie of via een vacaturebank op internet leidt 
blijkbaar niet tot een duidelijk hoger startsalaris.

8.4 Internet ingeburgerd in het zoekproces

De afgelopen jaren heeft de opkomst van het internet een nieuw kanaal ge-
creëerd bij het zoeken en vinden van een baan. Inmiddels gebruikt meer dan 
de helft van de jonge hoger opgeleiden het internet bij hun zoektocht naar 
werk. Wat dat betreft is het internet inmiddels ingeburgerd en behoort het 
tot het standaardarsenaal van deze werkzoekenden. Tegelijkertijd gebruikt 
45 procent van hen dit in potentie snelle en efficiënte zoekkanaal dus niet. 
Hoewel de toegang tot vacatures door het internet aanzienlijk is vergroot, 
heeft dit geen eenduidig positief effect gehad op de baanzoekduur van jonge 
hoger opgeleiden. Zowel bij hbo’ers als bij academici die via internet zoch-
ten, blijkt dat zij er juist langer over deden om een baan op hun niveau te 
vinden dan degenen die deze strategie niet volgden. Ook de uitkomsten 
over de kwaliteit van de aansluiting zijn verrassend te noemen. Er is een ne-
gatieve correlatie tussen het niveau van de baan en het gebruik van internet 
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bij het zoeken naar een baan, maar op dit moment is het nog niet mogelijk 
om de causaliteit te duiden. In de kenniseconomie blijkt persoonlijk contact 
belangrijker voor het vinden van een eerste baan dan digitale kanalen, zoals 
internet en e-mail.

Een mogelijke verklaring voor deze toch enigszins verrassende resulta-
ten is dat internet zeer snel is ingeburgerd, zeker bij de jonge hoger opge-
leiden die in dit hoofdstuk zijn onderzocht, en dus ‘gewoon’ is geworden. 
Internet en e-mail worden als vanzelfsprekend ingezet in combinatie met 
andere zoekacties. De keuze van de mix van zoekacties hangt af van de om-
standigheden waarin de baanzoeker zich bevindt, en van de houding van de 
baanaanbieder. Internet en e-mail leiden in deze situatie niet specifiek tot 
een sneller of beter zoekresultaat. Een andere mogelijkheid is dat de eerste 
lichting van de digitale generatie, die in dit hoofdstuk wordt onderzocht, 
nog altijd meer gewend is aan meer traditionele zoekkanalen. Ook kan re-
latieve onbekendheid bij werkgevers met internet en e-mail reden zijn dat 
de pas afgestudeerden nog maar in beperkte mate via internet een passende 
baan vinden.

Tot slot is er nog de vraag of de gevonden resultaten ook in een opgaande 
conjunctuur standhouden. Omdat de beschikbare gegevens alleen een peri-
ode van neergaande conjunctuur omvatten, kon deze hypothese (nog) niet 
worden getest, en blijft ze dus op de onderzoeksagenda staan.

Noten

  Met baanzoekduur wordt hier bedoeld de tijdsspanne gemeten vanaf de maand 
van afstuderen tot de maand van aanvang van de eerste relevante baan. Bij het 
bepalen van de invloed is voor enkele belangrijke achtergrondvariabelen gecorri-
geerd (zie noot 2).

2  Gecorrigeerd is voor: leeftijdseffecten, geslacht, studieresultaten, studieduur 
& nevenactiviteiten, relevante werkervaring, opleiding van de ouders, etniciteit, 
reeds beginnen met zoeken vóór het afstuderen, regionale arbeidsmarkteffecten, 
woonsituatie, contractvorm, aio-looncorrectie, het niveau van de baan, de sector 
waarin men werkt, de lengte van de werkweek, de arbeidsmarktkrapte bij aan-
vang, het aantal sollicitaties, of men gevraagd is voor de baan en tot slot de ge-
volgde opleiding.

3  Ook hier hebben we weer voor diverse achtergrondvariabelen gecorrigeerd.
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Veertien jaar jong en dan al vastbera-
den. ‘De jeugdzorg weet jongeren met 
problemen niet te bereiken. Wij wel. 
Via internet.’ Bart Bootsma denkt een 
gat in de markt te hebben gevonden: 
online hulp aan jongeren. 

Bart is een sterke persoonlijkheid. Hij 
was vier jaar oud toen hij tegen zijn 
ouders zei: ‘Jullie zijn de baas, maar niet 
over mijn gedachten.’ Het is een intel-
ligente jongen die goed weet wat hij 
wil, en van aanpakken weet. Hoe zal het 
hem vergaan op de arbeidsmarkt? Is hij 
al met zijn toekomst  bezig? 

Toen Bart met medeleerlingen nieuwe 
markten moest verkennen voor een 
project op school, sloot hij zich van 
harte aan bij het idee om online hulp 
voor jongeren op te zetten. Zijn werk-

groepje besloot dat er een site moest 
komen waar jongeren anoniem kunnen 
praten over hun problemen. Het project 
heet ‘Altijd Veilig’ en heeft – voor een 
belangrijk deel dankzij Bart – een 
behoorlijke vlucht genomen. Grote kans 
dat de site er ook echt gaat komen. 

Altijdveilig.nl
‘Altijdveilig.nl moet een site worden 
waar jongeren met lotgenoten kunnen 
kletsen en op forums kunnen discus-
siëren. Ook moeten ze één op één 
kunnen chatten met moderators, zelf 
ook jongeren, bijvoorbeeld studenten 
psychologie. Bij grote problemen 
kunnen de moderators doorverwijzen 
naar professionals. De eerste laag van 
helpers moet proberen jongeren ervan 
te overtuigen dat professionele hulp 
nodig is.’ 

Bart (14) verkent nieuwe markten
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Waarom heeft zijn plan zoveel kans 
van slagen?  Bart: ‘Internet helpt. Alle 
jongeren hebben internet. Ze vinden 
het gezellig om via MSN Messenger te 
kletsen, maar ze gebruiken MSN ook 
om over problemen te praten. Achter 
je beeldscherm, in de vertrouwde 
omgeving van je kamer, voel je je veilig. 
Desnoods blijf je anoniem.’ 

Hulporganisaties werpen een drempel 
op, zegt hij. ‘De Kindertelefoon bijvoor-
beeld. Als jongere kom je in contact 
met een volwassene. Al pratend wordt 
een probleem concreter. En je hoort die 
stem. Van een vreemde. Het mooie aan 
chatten en mailen is dat je wel degelijk 
heel direct contact hebt. Je kunt even 
over je woorden nadenken. Er is geen 
sturing van de ander.’

‘Wij kunnen naar jongeren luisteren, 
maar vanzelfsprekend kennen we hun 
omgeving niet. Internet helpt tot op ze-
kere hoogte. Voor de harde realiteit heb 
je wel degelijk direct contact nodig en 
professionele hulp. Van leeftijdgenoten 
nemen jongeren dat wel aan.’

Hulpverlener of ondernemer?
Hij heeft zelf al de rol van veredelde 
hulpverlener gespeeld. Zonder dat hij 
eropuit was. ‘Een meisje was seksueel 
misbruikt. Ze vond zichzelf lelijk, terwijl 
ze superknap is. Ik voelde dat er wat 
was. “Is er iets gebeurd of zo?”, vroeg ik 
op MSN. Eerst was het van: “Nee, nee, 

laat maar.” Ik zei: “Je kunt er maar beter 
over praten.” 
Jongeren willen eerst troost, ze willen 
hun verhaal kwijt. Daarna zijn ze toe aan 
behandeling van hun probleem. 
Het meisje bleek te zijn misbruikt door 
een paar oudere jongens. Ik zei: “Je 
moet niet meer met die gasten omgaan. 
De boosdoeners komen niet op jou af, jij 
stapt op hen af. De jongens denken dan 
dat je het allemaal goed vindt. Je moet 
sterker in je schoenen staan.”’

Timmert Bart aan de weg als hulpver-
lener-in-spe? Je zou denken dat hij na 
het gymnasium een studie psychologie 
gaat doen. Als therapeut aan de slag, 
op internet? Niet dus. ‘Nee, ik ben een 
ondernemer. Ik wil een eigen bedrijf. Ik 
wil steeds weer iets nieuws bedenken 
en dat succesvol maken.’

Talent genoeg. Bart heeft ‘Altijd 
Veilig’ gepresenteerd aan de Provincie 
Utrecht. De presentatie ging gesmeerd. 
Inmiddels is de Kindertelefoon is 
aangeschoven om Bart en zijn team te 
helpen. Dat is een uitdrukkelijke wens 
van de Provincie. Er komt een dag dat de 
rollen worden omgedraaid, misschien 
heel gauw al. Dan helpt Bart de Kinder-
telefoon. ‘Je kunt de Kindertelefoon 
bellen, je kunt er ook mee chatten, maar 
door de Kindertelefoon wordt nauwe-
lijks doorverwezen naar professionals. 
Dat gaat ons wel lukken.’

Door Remco Pijpers
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9 De nieuwe contentmakers

Joke Hermes en Skylla Janssen 

De wereld van media-entertainment is sterk aan het veranderen. Die veran-
deringen hebben vooral betrekking op forse verschuivingen in de omgang 
van jonge mediagebruikers met zulke diverse media als print, televisie en 
vooral met games en internet. In het verleden heeft onderzoek de suggestie 
gewekt dat jonge mediagebruikers schadelijke effecten zullen ondervinden 
van een teveel aan televisie of computerspellen. Gewelddadigheid, het do-
den van creativiteit, angst en een vertekend wereldbeeld worden dan vaak 
genoemd (Valkenburg 200), zij het meestal voor iets jongere kinderen dan 
de tieners en twintigers die centraal staan in dit hoofdstuk. Tegenover dit 
bezorgde en wat pessimistische perspectief op wat de media met kinderen 
en jongeren doen, staat een meer optimistisch perspectief (zie Hermes en 
Reesink 2003). Hierin wordt benadrukt dat mediagebruikers geen passieve 
consumenten zijn van de media, maar dat ze actieve betekenisgevers zijn. 
Het plezier dat zij beleven aan mediacontent (televisie, games enz.), wordt 
dan gezien als tegenmacht tegen de media-industrie. 

Welk perspectief is nu van toepassing op de digitale generatie? Het is 
mogelijk deze generatie te beschrijven als slachtoffer van de media-indu-
strie, maar dan gaat het wel om gewillige en actieve slachtoffers die met evi-
dent plezier en enorme creativiteit bijdragen aan het ontwikkelen van spel-
len. Ze zouden ook als actieve consumenten kunnen worden beschreven, 
maar waarbij hun actieve betekenisgeving en hun plezier geen momenten 
van verzet zijn tegen ‘het systeem’ (de media-industrie of dominante nor-
men en waarden over populaire mediacultuur). Ze worden juist verder en 
verder ingesponnen in het web van de industrie.

Aan de hand van voorbeelden beschrijven we recente ontwikkelingen 
waarbij jongeren op het raakvlak van productie en consumptie als ‘pro-
sumers’ worden gekenmerkt. Wij besluiten met een korte beschrijving van 
de uitdaging die er ligt om jongeren mediavaardig en -kritisch te maken. 
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9. De prosumer: de grens tussen contentmaker en gebruiker 
vervaagt

Al in 980 beschreef Alvin Toffler de ingrediënten van verandering in me-
diagebruik, waarin het individu centraal staat en er nieuwe manieren ont-
staan om macht te verwerven. Hij introduceerde het begrip ‘prosumer’ en 
stelde dat de consument deel zou gaan uitmaken van het creatieve proces, 
zodat de producten volgens zijn of haar individuele specificaties gemaakt 
zouden kunnen worden. In de media-industrie is inderdaad niet langer 
sprake van een passieve kijker, luisteraar of lezer die de voorgeschotelde 
media-inhoud eenvoudigweg tot zich neemt. De sterk individualistische 
consument is actief op zoek naar voor hem betekenisgevende producten. 
Keuzevrijheid is een groot goed geworden, en met de komst van internet 
en apparaten als bijvoorbeeld de personal videorecorder Tivo is die vrijheid 
binnen bereik gekomen. De grenzen tussen mediamaker en gebruiker ver-
vagen, nu iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om zelf content te creë-
ren en aan te bieden. Zo hebben vier Haarlemse studenten van de opleiding 
Media- & Entertainmentmanagement het programma Big Shots gemaakt, 
dat inmiddels door MTV is gekocht en uitgezonden. Door zich voor te doen 
als het personeel van een bekend programma met een bekende presentator 
kregen zij toegang tot de chicste gelegenheden in bijvoorbeeld St. Tropez en 
Hongkong. Door ook te laten zien hoe zij hun programma probeerden te 
verkopen, wilden zij laten zien dat iedereen televisie kan maken. 

Dankzij het internet en digitale publicatietechnologieën hebben jongeren 
volop mogelijkheden gekregen om digitale content zelf te creëren, te mixen 
en te delen. Voorheen was dit voorbehouden aan traditionele poortwach-
ters als omroepen, uitgevers van kranten en tijdschriften, en platenmaat-
schappijen. Deze nieuwe autonomie van de mediagebruiker stelt grenzen 
aan de ‘vermarkting’ van de media. Op het eerste gezicht heeft de grotere 
autonomie voornamelijk voordelen voor de consument. De consument 
wordt niet langer lijdzaam ondergedompeld in reclamegeweld of uitgebuit 
door de industrie. Tegenover uitbuiting staat nu eigen inbreng en zeggen-
schap, en reclames kunnen eenvoudig worden omzeild. Tegenover betaling 
voor content bestaat nu ook de mogelijkheid om betaald te worden voor het 
zelf ontwikkelen van content. Kunnen we de traditionele bezorgdheid over 
mediagebruik laten varen en vanuit waardering voor de eigen invulling door 
mediagebruikers naar deze ontwikkelingen in de media kijken? 
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9.2 Jongeren prefereren nieuwe media, maar blijven ‘oude’ media 
als tv en muziek waarderen

De net generation, de Nintendo-generatie, generation C of screenagers, zo-
als ze genoemd worden, zijn kinderen die opgroeien met nieuwe media en 
‘oudere media’ die op een nieuwe manier worden gebruikt (Ruskoff 997). 
Deze generatie bestaat uit kinderen die zijn opgegroeid met televisie, com-
puters, games, internet en mobiele telefonie. Uit onderzoek naar de rol van 
media in het leven van Amerikaanse jongeren, die in mediagebruik steeds 
wat vooroplopen, kwam naar voren dat acht- tot achttienjarigen tegenwoor-
dig in een huis leven waar gemiddeld 3,6 cd- of cassettespelers te vinden 
zijn, 3,5 tv’s, 3,3 radio’s, 2,9 videorecorders/dvd-spelers, 2, gameconsoles en 
,5 computers. Eén op de vier (24%) heeft thuis de beschikking over vijf of 
meer tv’s, bij de helft zijn er drie of meer videorecorders/dvd-spelers en twee 
of meer videogameconsoles te vinden (respectievelijk 53% en 56%). Deze ap-
paraten staan voor een belangrijk deel in de eigen kamer van de jongeren. 
Twee derde (68%) van de Amerikaanse jongeren heeft een tv op zijn/haar 
kamer, de helft (54%) bezit een videorecorder/dvd-speler, eveneens de helft 
heeft een gameconsole (49%) en bijna een derde (3%) heeft een computer 
in de eigen kamer staan. Jongens scoren hoger dan meisjes. TV-bezit onder 
jongens is 72 procent versus 64 procent voor meisjes, voor de videorecorder 
geldt 59 procent versus 49 procent, voor de gameconsole 63 procent versus 
33 procent en voor de computer 35 procent versus 26 procent. Dat is thuis; 
voor onderweg hebben zij dan een mobiele telefoon, pda of handheld, een 
cd-, cassette- of MP3-speler (65%) en een handheld gameconsole zoals de 
Gameboy (55%) (Kaiser Family Foundation 2005). Dit betekent dat zij de 
hele dag door kunnen genieten van films, video, games, e-mail, internet, 
MSN, sms en streaming media via een UMTS-telefoon of een Apple iPod. 
Ondanks het feit dat er steeds meer media voorhanden zijn, is de tijdbeste-
ding aan media van jongeren tussen 2000 en 2005 niet toegenomen. Nog 
steeds besteden zij gemiddeld 6,5 uur per dag aan media. Wel doen jonge-
ren moeiteloos aan ‘multitasking’ (Platenburg 2005; Kaiser Family Foun-
dation 2005), dat wil zeggen: het tegelijkertijd gebruiken van meer dan één 
apparaat (bijvoorbeeld online gaan als ze tv kijken) of van meer dan één 
programma (bijvoorbeeld MSN’en en tekstverwerken).

Onder invloed van de voortdurende ontwikkelingen in de informatie- 
en communicatietechnologieën veranderen jongeren in de manier waarop 
ze communiceren en informatie en kennis opdoen. De domesticatie of-
wel de toe-eigening van technologie door gebruikers (Frissen 2004) heeft 
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tot gevolg dat zowel de technologie als de gebruikers veranderen. Er is hier 
sprake van een voortdurende wisselwerking (Silverstone en Haddon 996). 
Mediatechnologieën versmelten met elkaar en met dagelijkse activiteiten. 
Internetten is voor jongeren een vanzelfsprekende manier van communi-
ceren, en het mobieltje is een verlengstuk van henzelf. Door digitalisering 
kunnen bijvoorbeeld muziek en film op allerlei apparaten worden opgesla-
gen en via allerlei netwerken worden doorgegeven. De radio kan via de pc 
worden beluisterd, en het is mogelijk om te internetten via de mobiele te-
lefoon. Media zijn altijd en overal aanwezig in het leven van jongeren, en zij 
gaan hier verbazingwekkend gemakkelijk mee om. Idealisten, marketeers 
en onderzoekers beweren dat er een nieuw soort burger en een nieuw soort 
consument is opgestaan, namelijk de kritische, actieve consument die zelf 
ook als producent van media-inhoud actief is en ook wel aangeduid wordt 
als ‘prosumer’.

Ook onder Nederlandse jongeren zijn de mediavoorkeuren sterk veranderd. 
Internet is inmiddels het favoriete medium van jongeren tussen de negen en 
vijftien jaar. Ruim zestig procent van de jongeren besteedt de meeste tijd 
aan internet. 87 procent is dagelijks online en bijna de helft is dat meer dan 
drie uur. De televisie blijft achter; 28 procent van de respondenten brengt 
de meeste tijd door voor de beeldbuis en 37 procent geeft aan elke dag meer 
dan drie uur tv te kijken (Kaboem! Media 2005). Vrijwel iedere jongere is 
online, slechts één procent van alle 6-25-jarigen zegt nog nooit van het in-
ternet gebruikgemaakt te hebben (Trendbox 2005). Bijna twee derde van 
de jongeren brengt de meeste tijd door met internet. 87 procent van de jonge 
internetbezitters is dagelijks online en 47 procent zit dagelijks zelfs meer 
dan drie uur op internet (Kaboem! Media 2005). De belangstelling voor 
radio en vooral gedrukte media is teruggelopen. Er wordt steeds meer tijd 
besteed aan MSN en games. Muziek is nog steeds heel populair, maar dan 
via file-share programma’s als Kazaa, Limewire en BitTorent. Jongeren ge-
ven aan dat zij het belangrijk vinden om zelf te kunnen bepalen naar welke 
muziek ze luisteren.2 

9.3 Ik communiceer, dus ik besta

Internet blijkt voor jongeren niet zozeer een informatiemedium, maar meer 
een communicatiemedium te zijn (Platenburg 2005). Door internet kun-
nen zij continu interacteren waar, wanneer en met wie dan ook. De instant 
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messenger wordt door jongeren als het belangrijkste communicatiemid-
del gezien, belangrijker dan bijvoorbeeld mobiele telefoon en sms. In juni 
2004 maakte bijna negentig procent van de leerlingen van dertien tot en 
met vijftien jaar, waarvan 55 procent zelfs dagelijks, hier gebruik van (Van 
den Eijnden en Vermulst 2006). De populariteit van MSN begint al vóór de 
tienertijd. In januari 2005 gaf 6 procent van de negen- tot vijftienjarigen 
aan dat MSN de favoriete bezigheid op internet is. Vier van de vijf jongeren 
zitten minimaal één keer per week op MSN, en maar liefst 72 procent gaf aan 
dagelijks via MSN te communiceren (Kaboem! Media 2005). 

Top-6 internetactiviteiten

1  81%  msn
2  63%  games spelen
3  55%  muziek downloaden
4  53%  surfen
5  48%  plaatjes zoeken
6  47%  mailen 

Bron: Kaboem! Media (2005) 

Volgens cultuuronderzoeker Carl Rohde kan het succes van MSN worden 
verklaard aan de hand van de volgende factoren: het is gratis, de breedband-
penetratie groeit (always on), het geeft jongeren de mogelijkheid om zelf 
aan de knoppen te zitten en een eigen taal hanteren, iedereen heeft het en je 
bent eventueel anoniem.3 

Er is de afgelopen tijd veel geschreven over de populariteit van communica-
tiemiddelen waarmee jongeren over zichzelf kunnen ‘publiceren’. De web-
logs, homepages en eigen pagina’s op sites als Partypeeps en CU2 zijn erg 
populair. Jongeren vinden vooral Partypeeps leuk, omdat daar pagina’s van 
andere jongeren kunnen worden bekeken en men daar commentaar op kan 
geven (Qrius 2005). Kaboem! Media (2005) meldt dat 66 procent van de 
online negen- tot vijftienjarigen een eigen homepage heeft. Qrius komt op 
gemiddeld 39 respectievelijk 4 procent twaalf- tot veertienjarigen respec-
tievelijk vijftien- tot negentienjarigen met een eigen pagina of site. Websites 
waarop jongeren zich met foto’s en tekst kunnen presenteren, zoals Hyves 
of Sugababes, genieten grote belangstelling. Bij Hyves staan al meer dan 
één miljoen profielen geregistreerd. Na invulling van persoonlijke gegevens 
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kun je beginnen met het uitnodigen van vrienden. Deze vrienden nodigen 
op hun beurt weer vrienden uit, zodat snel een netwerk van netwerken ont-
staat. Op Hyves kun je niet alleen foto’s van andere personen bekijken, je 
kunt ook met ze communiceren, volgen wat ze bezighoudt en waar ze uit-
hangen. Er is dus geen rechtstreeks contact, maar je kunt wel lezen dat ze 
‘brak’ zijn of ‘bezig met hun scriptie’. In feite is deze vorm van communica-
tie nog laagdrempeliger dan sms’en (Wijngaards et al. 2005). 

9.4 Jongeren als (semi)professionele contentmakers

Jongeren maken met behulp van (semi)professionele apparatuur en soft-
ware allerlei professionele content, zoals websites, ringtones en wallpapers 
of zelfs compleet nieuwe niveaus voor games. ‘Content is leading,’ vindt di-
recteur Jan Willem Brüggenwirth van Radio 538, ‘maar die bepalen de jon-
geren zelf. Zij zitten aan de knoppen en de redactie zit aan de andere kant 
van de tafel.’ ‘Jongeren zijn mondig en creatief en vinden hun eigen weg in 
het media-aanbod. Ze hebben niet alleen een eigen manier om media te 
consumeren, maar vooral ook om actief te participeren en zelf te produ-
ceren.’ 4 Met behulp van een digitale (video)camera, desktop publishing of 
blogging software worden hobbyisten en amateurs (semi)professionals. 
Nathan Shedroff, interaction designer, spreekt over de drie C’s als suc-
cesfactoren van interactieve applicaties. De nieuwe consumenten willen 
‘controle en feedback’, ‘communicatie’ en ‘creatie- en productiemogelijkhe-
den’.5 Zij willen zich graag bezighouden met het ‘maakproces’, en dankzij 
(semi)professionele hardware, software en distributiemogelijkheden wordt 
dit mogelijk gemaakt. 

Op dit moment is de weblog in het bijzonder populair. Een weblog, of blog, 
is een site in een dagboekstijl. Op eenvoudige wijze kunnen bloggers met 
behulp van veelal gratis bloggingsoftware hun eigen digitale dagboek star-
ten. De maker of blogger schrijft korte commentaren op gebeurtenissen en 
plaatst links naar andere webpagina’s die hij of zij leuk of interessant vindt. 
Lezers kunnen in de gelegenheid worden gesteld om direct commentaar te 
geven op de geplaatste berichten. 

Onderzoek naar de demografische samenstelling van de bloggers laat 
zien dat het maken van blogs een zaak is voor jongeren: meer dan negentig 
procent van de blogs is gemaakt door mensen onder de dertig jaar, en 58 
procent van de blogs is het werk van dertien- tot negentienjarigen (Perseus 
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Development Corporation 2005). De tijd zal leren of jongeren blijven blog-
gen naarmate ze ouder worden. Opvallend is dat onder de bloggers meer 
vrouwen actief zijn dan mannen (68% versus 32%). Veel bloggers zijn geïnte-
resseerd in nieuwe technologie en nieuwe apparaten, en ze hebben vaker de 
beschikking over een laptop, een mobiele telefoon, een pda en een computer 
die ze thuis privé kunnen gebruiken, dan niet-bloggers. Het zijn echte in-
ternetverkenners, in de zin dat zij meer ervaring hebben met allerlei online 
activiteiten dan niet-bloggers (Perseus Development Corporation 2005).

In 997 waren er nog maar vijf blogs.6 In het laatste onderzoek van Perseus 
Development Corporation uit 2005 wordt al uitgegaan van 3,6 miljoen ge-
creëerde blogs op diensten als BlogSpot, LiveJournal, Xanga en MSN Spa-
ces, waarvan al 0 miljoen in het eerste kwartaal van 2005. Perseus Deve-
lopment Corporation illustreert de blogosphere als een ijsberg waarbij de 
populaire blogs boven de waterspiegel uitsteken. Die worden dagelijks geac-
tualiseerd en door tienduizenden mensen gelezen. Onder water zijn er ech-
ter nog vele miljoenen blogs waar door andere blogs nauwelijks naar wordt 
verwezen omdat zij alleen van belang zijn voor een minipubliek van familie, 
vrienden of klasgenoten. 

Ondanks het feit dat bloggen of het starten van een eigen homepage een 
populaire bezigheid is, geven jongeren aan dat ze de persoonlijke pagina of 
homepage meestal in een opwelling hebben gemaakt omdat iedereen dat 
deed (Qrius 2005). De pagina’s worden vervolgens vaak niet meer bijgehou-
den. Ook Perseus Development Corporation concludeert dat het overgrote 
deel van de blogs niet of nauwelijks wordt bezocht en door de makers snel 
aan hun lot wordt overgelaten. Toch maakt de helft van de twaalf- tot ze-
ventienjarige Amerikaanse jongeren eigen content voor het internet (Pew 
Internet & American Life Project 2005). Het gaat dan om weblogs of een 
eigen homepage voor privé, school, vriend of organisatie; voor het publice-
ren en online delen van eigen werk zoals kunst, foto’s, verhalen of video’s en 
het remixen kan bestaande online content zodat er een nieuwe eigen creatie 
ontstaat. Content die door particulieren wordt gecreëerd, wordt ook wel 
user generated content genoemd. Vaak wordt deze content alleen bekeken 
door een kleine kring van familie en vrienden, maar een groot publiek ligt 
binnen handbereik. 
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Waar houden contentmakers zich mee bezig?

•  De populairste contentcreatie omvat het delen van zelfgemaakte content en 
het werken aan webpages van anderen.

• 33 procent van de online tieners deelt hun eigen creaties online.
•  32 procent zegt dat zij blogs of webpages hebben gemaakt voor zichzelf of 

voor anderen.
• 22 procent zegt een eigen personal webpage te onderhouden.
• 19 procent heeft een eigen online blog.
•  19 procent van de tieners zegt content te hergebruiken om eigen artistieke 

creaties te maken.

Bron: Pew Internet & American Life Project 2005

Het gemak waarmee tekst, video en audio kunnen worden gemaakt en ge-
manipuleerd, resulteert in de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op 
cultuurproductie en -consumptie zoals muziek, film, sms-taal en websites. 
Daarbij stimuleren telecommunicatiebedrijven zoals Vodafone en KPN 
mensen om snapshots te maken met hun mobiele telefoon en die vervolgens 
op hun mms-websites te plaatsen. Canon vertelt wannabee’s: ‘Professional 
digital photography is no longer just for the professionals.’

Onder jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar voeren jongens de bo-
ventoon als het gaat om downloaden en file-sharing op internet, terwijl bij 
het creëren van zelfgemaakt creatief werk meisjes in de meerderheid zijn. 
Slechts 29 procent van de jongens tussen de vijftien en zeventien jaar deelt 
creatieve content online tegen 38 procent van de meisjes in die leeftijdsca-
tegorie. Overigens is een dergelijk verschil tussen jongens en meisjes niet 
terug te vinden als het gaat om het remixen van bijvoorbeeld songteksten, 
teksten of afbeeldingen. Daar ligt de verhouding gelijk: één op de vijf online 
tieners zegt content te remixen (Pew Internet & American Lifestyle 2005).

9.5  De nieuwe media-industrie: facilitator of uitbater van creati-
viteit?

Zo nu en dan ontstaat er user generated content waarvoor wordt betaald 
alsof het werk van een professional betreft. Er zijn bijvoorbeeld bloggers 
die als gevolg van het succes van hun blog een merk maken en op basis van 
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bezoekersaantallen op hun blog advertentieruimte verkopen. De populaire 
nieuwssite Nu.nl stimuleert lezers om foto’s van breaking news als mms op 
te sturen (omdat velen over een mobiele telefoon met camera beschikken). 
De fotograaf geeft Nu.nl voor altijd toestemming en een exclusieve licentie 
om de foto openbaar te maken en te verveelvoudigen, of aan derden te leve-
ren. Nu.nl maakt vijftig procent van wat hiervoor van derden wordt ont-
vangen, over aan de fotograaf. 

Nu geconstateerd is dat jongeren op grote schaal content maken en aanbie-
den op het internet, komt de vraag op hoe dat dan zit met het auteursrecht 
op hun werk. Deze vraag lijkt misschien niet zo relevant in deze context, 
omdat jongeren waarschijnlijk voor het overgrote deel niet bezig zijn met 
de exploitatie van hun werk, terwijl dit voor professionele kunstenaars of 
journalisten en televisiemakers van groot belang is. Met de wetenschap dat 
internetgiganten als Google en Microsoft geïnteresseerd zijn in de content 
die door particulieren wordt gemaakt, wordt duidelijk dat door amateurs 
gemaakte content wel degelijk commerciële waarde heeft.

In artikel  van de Auteurswet 92 wordt het auteursrecht als volgt om-
schreven: ‘Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een 
werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgen-
den, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beper-
kingen, bij de wet gesteld.’ In eerste instantie komt het auteursrecht op een 
werk toe aan de maker van het werk, en wel vanaf het moment dat hij of zij 
het werk gemaakt heeft. Dat betekent dat content die gedeeld wordt op het 
internet, niet zomaar door anderen gebruikt mag worden. En als het gaat 
om bewerken van bestaande content, hoeft de maker bijvoorbeeld niet te 
dulden dat iemand het werk dusdanig verandert of vervormt dat hij er rede-
lijkerwijs niet meer achter kan staan. 

Google spoort mensen aan om hun zelfgemaakte video’s online te plaatsen. 
Er ontstaat op deze manier een enorme database van huis-, tuin- en keu-
kenfilmpjes tot professionele spots. Microsoft introduceerde MSN Spaces: 
een gratis service waarmee gebruikers hun persoonlijke weblog voortdu-
rend actueel kunnen houden vanuit MSN Messenger 7.0 en waarbij zij direct 
op de hoogte worden gebracht wanneer iemand een reactie plaatst of wan-
neer de eigenaar van een MSN Space zijn weblog ververst. In de voorwaarden 
van MSN Spaces staat: 
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Voor materialen die je post of op enige andere manier aan Microsoft ver-
strekt en die verband houden met de MSN-websites (een ‘Inzending’), geef 
je Microsoft toestemming voor () het gebruiken, kopiëren, distribueren, 
verzenden, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, reproduceren, be-
werken, wijzigen, vertalen en opnieuw opmaken van je Inzending, voor 
zover dit verband houdt met de MSN-websites, en (2) het overdragen van 
deze rechten, voor zover dit op grond van het toepasselijke recht maximaal 
is toegestaan.7 

De hierboven genoemde rechten liggen normaal gesproken bij de auteur, 
maar worden door voorwaarden als bovenstaande uit handen gegeven. Dat 
is problematisch voor personen die afhankelijk zijn van financiële opbreng-
sten van hun creativiteit of die eigen werk in de toekomst opnieuw en zon-
der beperkingen willen bewerken. Dit probleem is onderkend, en om con-
tent toch aan te kunnen bieden waarbij de auteur zelf de restricties van het 
gebruik op zijn werk kan regelen, is de stichting Creative Commons opge-
richt. Creative Commons Nederland is een samenwerking tussen Creative 
Commons International (CCi), het Instituut voor Informatierecht, Neder-
land Kennisland en Waag Society. Het doel van CCi is om in zo veel moge-
lijk landen gemeenschappen rondom de Creative Commons licenties op te 
bouwen en te ondersteunen. Creative Commons helpt artiesten en kunste-
naars bij het online publiceren van hun werk, waarbij nauwkeurig aange-
duid wordt wat anderen wel of niet mogen doen met het werk. Zodoende 
blijft het werk wel beschermd. Met een Creative Commons licentie kunnen 
mensen het werk kopiëren en verspreiden uitsluitend onder de door de au-
teur gestelde voorwaarden.8 

9.6 Jongeren aan de macht

In de laatste decennia hebben structurele veranderingen plaatsgevonden. 
Industrieën en technologieën zijn samengekomen of versmolten, de glo-
balisering is toegenomen en er zijn nauw vervlochten sociale netwerken 
ontstaan. Dit komt allemaal samen in een steeds mondiger en actiever con-
sument die inmiddels zelfs een rol speelt in het proces van waardecreatie 
(Prahalad en Ramaswamy 2004). 

Bedrijven zijn zich bewust van de macht die jongeren vandaag de dag 
hebben. De conversatie tussen bedrijven en consumenten is al verschoven 
naar een wereldwijde conversatie van miljoenen consumenten over bedrij-
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ven (epinions.com, blogs, community sites, forums, bulletin boards). Het 
wordt voor marketeers steeds belangrijker hun reputatie onder de bloggers 
en reviewers op peil te houden. Als er op het web veel negatieve berichten 
rondom je merk/dienst verschijnen, dan wordt online marketing moeilijk 
(Jupiter Research 2005). Zo is www.ilounge.com, de iPod Lounge, een on-
afhankelijke informatiebron over Apple’s iPod, de accessoires en gerelateer-
de software. www.ilounge.com krijgt meer dan 5 miljoen hits per dag. iPod-
liefhebbers bespreken met elkaar de functionaliteiten van het apparaat, hoe 
het eruit moet zien, en wat ze zelf hebben gewijzigd. Zelfs voor Apple-top-
man Steve Jobs is een bezoek aan de ‘lounge’ een bron van informatie en 
inspiratie.9

Vergeleken met de gemiddelde consument zoals we die vroeger kenden, zijn 
prosumers actiever op zoek naar informatie en adviezen, ze delen hun me-
ningen en ervaringen met anderen, en ze zijn zich scherp bewust van hun 
waarde voor retailers en merken.0 Zij hebben op mondiaal niveau invloed 
op andere consumenten ‘powered by’ internet, dat hen ondersteunt met in-
formatie, forums en communicatie. Prosumers worden geroemd om hun 
enthousiasme voor nieuwe producten, en vanuit een marketingstandpunt 
gedragen zij zich als early adopters. Voor marketeers is het belangrijk de 
early adopters mee te hebben, omdat de rest van de consumenten min of 
meer automatisch volgt. Rijkenberg (998) spreekt in dit kader over ‘volge-
lingen’ en hun ‘volggroep’.

Prahalad en Ramaswamy (2004) stellen dat de rollen van bedrijf en con-
sument zullen samenkomen als alles draait om co-creatie. Veel bedrijven 
zoeken nu de samenwerking met de consument om te werken aan nieuwe 
of verbeterde producten en diensten. Een dergelijke grensvervaging tussen 
professionals en amateurs is inmiddels gaande in journalistiek, design en 
software. Tate Britain in Londen vraagt bezoekers van het museum om na 
te denken over en bij te dragen aan de omschrijving van schilderijen. Uit 
de inzendingen worden omschrijvingen gekozen die naast de schilderijen 
komen te hangen. 

Co-creatie is ook bijzonder relevant in de game-industrie. Spelers van com-
puterspellen kunnen een modificatie (mod) van een spel maken. Dat houdt 
in dat gebruikers de oorspronkelijke instellingen van geluid, tekst en gra-
fieken naar hun eigen wensen kunnen veranderen. Uit mods kunnen dus 
volledig nieuwe spellen ontstaan met nieuwe wapens, karakters, vijanden, 
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textures, niveaus en verhaallijnen. Dit gebeurt voor first-person shooters zo-
als Quake, DOOM en Half-Life, maar ook voor real-time strategy games zo-
als Warcraft III en de Command & Conquer series. Een goed voorbeeld 
is Counter-Strike, dat begon als mod voor Half-Life. Counter-Strike kan 
worden gedownload en werkt dan bovenop de legale versies van Half-Life. 
Valve, de ontwikkelaar van Half-Life, zag de potentie van de modificatie 
en heeft destijds de makers gevraagd zich aan te sluiten bij Valve en een of-
ficiële Half-Life mod te worden.2 De oorspronkelijke mod developers zijn 
er dus zodoende in geslaagd om Counter-Strike in het schap van de lokale 
computerwinkel te krijgen. Er worden nu meer kopieën van Counter-Strike 
verkocht dan van de originele game.3 

Marketingspecialisten zetten co-creatie in voor commerciële doeleinden. 
Sara Lee gebruikte de populairste inzending voor de commercial ‘Yo Oma’ 
waarin een 50 Cent loving streetwise oma werd geportretteerd. Andere mer-
ken maken eveneens gebruik van de creatieve kracht van (potentiële) klan-
ten. Converse startte onder de naam brand democracy een internationale 
wedstrijd en zette de filmpjes van jonge consumenten, die eerder werden 
uitgezonden op de zenders TMF en MTV, online.4 Hiermee poogt Converse 
adverteren om te zetten from interruption to engagement. In het Volkskrant 
Magazine van 2 november 2005 wordt dit fenomeen beschreven als het mo-
derne equivalent van de aloude slagzinnenwedstrijd (Azough 2005).

Een ander voorbeeld is de campagne ‘Creëer je eigen Senseo’ van Philips, 
waarin ‘kunstenaars’ via internet worden opgeroepen om kunstwerken in 
te zenden rondom de Senseo en het thema koffiebeleving. Doelstelling van 
Philips is om jonge creatieve talenten een podium te geven. Op de website 
van Emerce is te lezen dat het bureau van Philips, Media Republic, met de 
Senseo Artworks-campagne in heeft willen spelen op de user generated con-
tent-trend. 5 Senseo heeft weliswaar een duidelijke afzet bij jonge gezinnen, 
maar door in de campagne duidelijk te focussen op internet hoopt Philips 
aansluiting te vinden bij jongeren. 

9.7 Op zoek naar een nieuw evenwicht

De beschrijving van het begrip prosumer zoals Toffler (980) het introdu-
ceerde, gaat uit van de mix tussen producent en consument. Hij beschreef 
een toekomst waarin de consument betrokken zou worden bij het ontwer-
pen en produceren van producten en diensten. In het digitale tijdperk ver-
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kennen jongeren nieuwe rollen die de oude inhoud van het begrip ‘consu-
ment’ aan alle kanten te buiten gaan. De consument treedt daadwerkelijk 
in de rol van de producent en werkt (mee) aan de best mogelijke vorm van 
een product. Moeten we deze consument-ontwikkelaars nu zien als voor-
hoede, een avant-garde? Zijn jongeren de nieuwe consumenten die de regels 
van het spel in de media-industrie hebben veranderd? Of heeft big business 
alleen een nieuwe manier gevonden om de overhand te houden? Aan welke 
leiband loopt de consument?

Door campagnes als die van Converse houden adverteerders binding met 
hun doelgroep en krijgen ze een veelvoud aan ideeën in de schoot geworpen. 
Bedrijven kunnen zo volop putten uit het creatieve en intellectuele kapitaal 
van prosumers, door bijvoorbeeld auteursrecht over te nemen, door produc-
ten te laten ontwerpen en door commercials te laten ontwikkelen. Voor het 
nieuwe product moet straks – in ieder geval door de volgelingen – natuurlijk 
wel betaald worden. Hiermee komt co-creatie in een ander daglicht te staan. 
Het lijkt op een marketingtruc, en de prosumer vaart mee op de rug van een 
grote walvis die bijvoorbeeld Microsoft heet. Om dergelijke ondergeschikt-
heid aan de belangen van multinationals tegen te gaan dienen beleidsma-
kers, opvoeders en mensen die beroepsmatig met kinderen bezig zijn, tijdens 
de mediaopvoeding te wijzen op de belangen van het bedrijfsleven. 

Deze ontwikkelingen kunnen ook tot mooie resultaten leiden. Sommige 
jongeren uit de mod cultuur vinden een baan in de branche. Zo eindigde het 
spotje van Douwe Egberts ‘Yo oma’ op de zesde plaats bij de Gouden Loeki 
verkiezing in 2004 en werd het genomineerd door Art Directors Club Ne-
derland. De makers kregen een aanstelling bij TBWA (Azough 2005). De 
hobby van de fervente blogster Menna Trott heeft geleid tot de oprichting 
van Six-a-Part, aanbieder van Typepad weblogsoftware, en is uitgegroeid 
tot een miljoenenbusiness. We moeten de nieuwe consument niet verheer-
lijken, maar zeker is dat we mediagebruik niet meer kunnen duiden met be-
grippen als passiviteit en consumentisme, als dat al ooit heeft gekund.

Om jongeren bewust te maken van de mogelijkheden, maar ook van de ha-
ken en ogen aan het gebruik van cyberspace en nieuwe media, zou binnen 
het onderwijs zowel technische vaardigheid als inhoudelijke kennis van me-
dia (zoals het kritisch leren omgaan met het aanbod van interactieve media) 
een plaats moeten krijgen. Deze gedachte is niet nieuw6, maar wordt met 
het toenemende gebruik van nieuwe media steeds relevanter. Er is al wel een 
toenemend aantal initiatieven om digitale media een plek in het onderwijs 
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te geven. Denk aan blogs die al worden gebruikt voor educatieve doeleinden 
(Huffaker 2004). Met behulp van blogging software worden leerlingen aan-
gezet tot het schrijven van essays en tot zelfreflectie. Leraren maken gebruik 
van blogs om de lees- en schrijfvaardigheid van hun leerlingen te verbeteren, 
en om hun sociale en informatievaardigheden aan te leren. Een ander voor 
de hand liggend voorbeeld vinden we in de game-industrie. De onderwijs-
ondersteunende ICT-instellingen Surfnet en Kennisnet zijn de community 
Games2Learn gestart, waarop spellenmakers, docenten, ICT’ers en andere 
belangstellenden informatie uitwisselen over het gebruik van computer-
spellen in het klaslokaal. 

Games zijn al met al niet meer weg te denken uit de jongerencultuur. De 
jeugd vindt het spelen van computerspellen leuker dan televisiekijken. On-
danks de eerdere verkettering van games door conservatieve ouders en psy-
chologen, heeft men bedacht dat van games niet alleen een slechte invloed 
uitgaat. Door het spelen van games kan men een serieuze boodschap over-
brengen en leerlingen bijvoorbeeld trainen in het snel verwerken van grote 
hoeveelheden informatie. Games kunnen prima worden ingezet om andere 
doelen te dienen dan slechts entertainment. Om de funfactor te behouden, 
moet overwogen worden om partijen van buiten het onderwijs erbij te be-
trekken. National Geographic heeft bijvoorbeeld gevraagd of de makers van 
Habbo Hotel – een populaire chatomgeving met veel extra mogelijkhe-
den – een soort Habbo Hotel konden bouwen waarin allerlei dingen over 
wetenschap, cultuur en natuur kunnen worden geleerd. Ook applicaties als 
Google Earth kunnen van waarde zijn in het onderwijs.

We hebben geconstateerd dat jongeren de nieuwe mogelijkheden van digi-
tale media volop gebruiken om zich te vermaken, te uiten en te ontplooien. 
Daarnaast zien we bewegingen vanuit de industrie om de regie (terug) in 
handen te krijgen. We moeten uitermate alert zijn op ondernemingen die 
zich creativiteit van contentmakers eigen proberen te maken. Dat de media-
industrie gebruikmaakt van gamers om producten verder te ontwikkelen 
en dat weblogs worden gekaapt, duidt erop dat de ontwikkeling van com-
municatiemiddelen van belang is en dat hun maatschappelijke betekenis op 
verschillende momenten anders moet worden geëvalueerd. Telkens immers 
vinden industrie en consumenten die zich in dit geval als game ontwikke-
laars manifesteren nieuwe (machts)evenwichten. Voor kleine groepen lij-
ken er relatief veel openingen en mogelijkheden; de vraag voor de toekomst 
is hoe dat voor de grote groepen ligt die de avant-garde van gamers en blog-
gers volgen.
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Noten

  Dit blijkt uit een grootschalig online onderzoek door Kaboem! Media, het mar-
ketingplatform voor tweens, uitgevoerd in 2005. In totaal deden er 2.500 res-
pondenten mee aan het onderzoek, die allemaal in het bezit zijn van een inter-
netaansluiting.

 2 Uit persbericht van NewRulez op http://www.newrulez.nl/ naar aanleiding 
van het onderzoek van Kaboem! Media (2005).

 3  Zie: http://www.netkwesties.nl/editie0/artikel2.html.
 4  Zie: http://www.netkwesties.nl/editie0/artikel2.html.
 5  Zie: http://www.nathan.com.
 6  Zie: http://www.blogherald.com
 7  Zie: http://privacy2.msn.com/tou/nl-be/default.aspx.
 8 Tekst komt van www.creativecommons.nl. Overigens bieden de zoekmachines 

Yahoo en ook Google gebruikers de mogelijkheid om te zoeken naar content die 
is uitgegeven onder CC-licenties. 

  9  Zie: www.trendwatching.com.
 0 Zie: http://www.frankwatching.com/archive/2005/08/25/de_prosumer_antenne_

en_trends voor onderzoek van reclamebureau Euro RSCG Worldwide uit 2005 
naar de prosumer.

  Zie: http://www.salesonline.nl/archief/articles.php?issueid=50.
 2 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike.
 3 Zie: http://www.trendwatching.com/trends/generation_c.htm.
 4 Zie: http://www.conversegallery.com
 5 Zie: http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=767270.
 6 Het Platform Media-educatie schreef in 2003 een advies voor het ministerie van 

OC&W over toekomstige acties die nodig zijn om media-educatie zowel binnen 
als buiten het onderwijs te borgen. 

  Zie: http://www.mediaeducatie.nl/Worddocumenten/advies%20stuurgroep%
20ME%20feb.2003.doc.
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Lesley (15): ‘Muziek maken, dáár ben ik goed in’

Lesley en haar moeder hebben een goe-
de band, maar als de laatste weer eens 
naar boven roept dat het afgelopen moet 
zijn met dat eindeloze gecomputer, kan 
de vijftienjarige haar wel schieten. Ze 
reageert dan boos: ‘Je hebt m’n muziek 
verpest!’ Lesley: ‘Heb je net een lekker 
nummertje ingezongen, hoor je mama’s 
geschreeuw op de achtergrond. Kun je 
opnieuw beginnen.’

Lesley van Doorn is een ster in de dop. 
Met haar vijftien jaar zingt ze de sterren 
van de hemel. In haar slaapkamer, op 
haar pc. ‘Op een dag heb ik voor de grap 
het softwareprogrammaatje Magic 
Music Maker gedownload. Ik kocht er 
een microfoontje bij en dat was het. Het 
werkt perfect.’ 

Een eigen stijl
R&B-liedjes ‘met een eigen stijl’ maakt 
ze. Op haar twaalfde begon ze met 
schrijven, zonder dat haar moeder 
het wist, want ze schaamde zich, zegt 
ze. In een stroomversnelling ging het 
toen ze in het Utrechts winkelcentrum 
Hoog Catharijne ‘dj Citton’ tegenkwam, 
populair in de R&B-wereld. Ze knoopte 
een gesprekje aan en haalde hem over 
naar haar teksten te kijken. Hij was 
enthousiast en in de studio van ‘Citton’ 
en rapper ‘Stico Junior’ namen ze 
een nummer op dat door Lesley werd 
ingezongen. 
‘Ik brandde het op een cd en liet het op 
school horen. Iedereen wilde weten 
wanneer ik mijn eerste officiële cd zou 
uitbrengen. En of ik mezelf goed vond. 
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Daar heb ik niet op geantwoord, ik wil 
niet dat men denkt dat ik kapsones heb.’

Het is haar eerste nummer dat professi-
oneel is opgenomen. Andere nummers, 
ingezongen op haar pc, staan wat haar 
betreft studio-klaar. Sommige nummers 
genieten echter al de nodige bekend-
heid. Dankzij internet. 

‘Met een vriend heb ik een liedje 
gemaakt. Ik heb het op internet gezet. 
Het is gedownload, via MSN Messenger 
verspreid, en het werd op een gegeven 
moment in discotheken gedraaid.’

Verbaasd was ze, toen ze optrad tijdens 
een feest in Houten. ‘Heel Houten zong 
mee. Ik dacht: hoe kan dat nou, hoe ken-
nen ze mijn liedje?’

Van SweetIndogirl tot Baby-L
Op internet profileert ze zich als 
artiest-in-wording. ‘Op de website 
www.partypeeps2000 heb ik twee 
pagina’s: één persoonlijke pagina voor 
vrienden, de andere voor promotie. Op 
mijn promotiepagina heb ik een foto 
van mezelf staan, van Citton en Stico 
Junior. We maken reclame voor elkaar. 
Mijn artiestennaam is Baby-L. Op mijn 
persoonlijke pagina ben ik SweetIn-
dogirl, een naam die ik heb verzonnen 
toen ik nog op de basisschool zat. 
Baby-L is beter.’  

‘Ook bij Geocities.com van Yahoo ben 

ik een site aan het maken, wat uitge-
breider dan bij Partypeeps. Ik heb het 
maken van een site zelf geleerd. Muziek 
maken is zó leuk, en er een site over ma-
ken ook, dat ik er niet mee kan stoppen. 
Ik wil alleen nog maar dát doen.’

Muziek tilt Lesley op een hoger plan. 
‘Naar school gaan heb ik altijd vreselijk 
gevonden. Hoe dat kwam? Ik heb veel 
last van astma, en kon niet aan gymnas-
tiek meedoen. Van de ene op de andere 
dag, in de brugklas, was niemand meer 
vriendinnen met me. In tweede bleef 
dat. In de derde ging het weer mis. 
Kinderen treiteren je eindeloos. Ze 
vinden het prachtig om je aan het huilen 
te krijgen.’ 

‘Sinds ik op de kleuterschool zit, hoor 
ik dat ik “niet mee kan komen”. Dat ik 
geen puzzel met acht stukjes kan leg-
gen. Dat ik denk dat Polen de hoofdstad 
van Oostenrijk is. Ik kon het allemaal 
wel, ik kon me alleen minder goed 
concentreren!’ 

Haar moeder: ‘Alsof mijn kind niet weet 
waar Polen ligt! Ze heeft een ander 
probleem, laat de school dáár wat aan 
doen!’ Lesley zit nu op een school waar 
de leraren wat meer geduld hebben. 

Lesley weet waar zij het van moet heb-
ben: ‘Muziek maken, dáár ben ik goed in.’

Door Remco Pijpers
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0 De sociale dynamiek van de digitale 
generatie 

Rinie van Est, Christian van ’t Hof en Jos de Haan

‘Networks are created not just to communicate, but also to gain position, to 
outcommunicate. ’ (J. Mulgan (99: 2)

Onder de huidige generatie jongeren bevinden zich veel voorlopers en veel-
gebruikers van ICT. Toen eind jaren negentig het merendeel van Nederland 
online kwam, liepen de jongeren daarbij voorop, zoals we lieten zien in 
hoofdstuk . In de daaropvolgende hoofdstukken werd een beeld geschetst 
van jongeren die intensief MSN’en, websites onderhouden, gamen, hun lera-
ren voor zijn in digitale vaardigheden en anders met producenten omgaan. 
We beschouwen de digitale generatie daarom als zogenoemde lead users van 
communicatietechnologie (Von Hippel 986). Deze leidende gebruikers 
hebben behoeften en voorkeuren die meestal later algemeen worden binnen 
de markt of samenleving. De digitale generatie biedt daarmee een interes-
sant perspectief op de nabije toekomst van de informatiesamenleving.

De huidige jongeren in Nederland zijn met ICT opgegroeid. Ze gebruiken 
het in hun vormende jaren, waardoor het voor hen iets vanzelfsprekends is. 
De vele typeringen van deze generatie geven aan dat dit bijzonder geacht 
wordt: de internetgeneratie, dotcom-generatie, netwerkgeneratie, Nin-
tendo-generatie, de sms-generatie, screenagers, generation M (media) of C 
(content), MySpace generation of afleidingen van wat voor ICT-applicatie dan 
ook. Deze benamingen komen voort uit een mengeling van verwondering 
en onzekerheid bij voorgaande generaties over het intensieve ICT-gedrag van 
jongeren en over de sociale betekenis daarvan. Wij zullen proberen voorbij 
te gaan aan deze verwondering en onzekerheid, omdat die te vaak uitmondt 
in een utopisch of dystopisch toekomstbeeld.

Zoals aangegeven in de inleiding reflecteren we in dit boek op de ontwikke-
lingen binnen het sociale, culturele, economische en politieke domein. Dit 
hoofdstuk is niet alleen een samenvatting daarvan, we proberen ook hierin 
ontwikkelingen door te trekken naar de nabije toekomst. We kijken eerst 
naar veranderingen in de relaties tussen jongeren onderling en hun ver-
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houding ten opzichte van de traditionele opvoeders: ouders en docenten. 
Vervolgens trekken we de geconstateerde ontwikkelingen door naar eco-
nomische verhoudingen (werknemer-werkgever en consument-producent) 
en naar politieke verhoudingen (kiezer-politiek, burger-samenleving). Dit 
jaarboek bevat genoeg materiaal om te reflecteren op de invloed van ICT op 
de dynamiek van de sociale netwerken van jongeren. Voor het culturele, 
economische en politieke domein zijn we eerder aangewezen op andere 
bronnen.

0. De sociale dynamiek van het virtuele jongerendomein

Voor de generatie die tussen 980 en 990 is geboren, is de turbulente op-
komst van ICT een van de belangrijkste ontwikkelingen geweest tijdens hun 
adolescentiefase. Zoals enkele auteurs in dit jaarboek al lieten zien (Van 
den Eijnden en Vermulst, Valkenburg et al. Jansz), zijn mensen in die le-
vensfase intensief bezig met hun eigen identiteit: wie ze zijn, wat ze willen 
en wat hun plek in de samenleving wordt. De digitale media bieden een 
nieuw domein waarin jongeren met die vragen aan de slag kunnen. Wat ge-
beurt er eigenlijk in dat virtuele jongerendomein? 

Communicatie is belangrijker dan informatie
Jongeren zijn in hun internetgebruik vooral gericht op de communicatie-
technologie en minder op de informatietechnologie. Het gaat de jongeren 
om vitamine R, het geheel van vriendschappelijke en sociale relaties. Zoals 
Van den Eijnden en Vermulst aantonen, voert bijvoorbeeld instant messa-
ging momenteel zowel qua frequentie als qua intensiteit de boventoon, ver 
boven gewoon surfen. Hun onderzoek laat ook zien dat deze vormen het 
meest verslavend zijn voor een kleine groep jongeren. Janssen en Hermes 
stellen dat jongeren vooral komen op sites waar iets te doen is met ande-
ren. Populaire sites zijn momenteel het Habbo Hotel, waar men elkaar via 
virtuele persoonlijkheden kan ontmoeten, of Hyves, waarmee vrienden-
netwerken foto’s en reacties uitwisselen. Als jongeren zelf een website on-
derhouden, zijn die ook meestal niet gericht op informeren, maar op het 
uitlokken van reacties, bijvoorbeeld via profielsites en weblogs.

Aan de inhoud van die communicatie valt op dat jongeren vooral bezig zijn 
hun identiteit te managen: wie ben ik, wie kan ik zijn, hoe kom ik over, wat 
vinden anderen daarvan en hoe kan ik dat vervolgens aanpassen? Met iden-
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titeiten kunnen spelen, maakt gamen voor jongeren aantrekkelijk. Jansz 
merkt op dat de personages in de games vaak weinig nuances kennen en 
vaak op zeer traditionele genderrollen zijn gebaseerd. In online commu-
nicatie via MSN of profielsites spelen jongeren volgens Van den Eijnden en 
Vermulst ook met hun identiteit. Meer dan twee derde van de negen- tot 
twaalfjarigen en ruim de helft van de dertien- tot veertienjarigen doet zich 
op het internet wel eens ouder, mooier, stoerder of flirteriger voor dan ze 
in werkelijkheid zijn. Met deze identeitsexperimenten willen zij vooral hun 
verlegenheid overwinnen en vrienden maken. 

Het belang van identity management in de online communicatiestroom is 
nog het meest zichtbaar bij de profielsites. Valkenburg et al. suggereren dat 
jongeren met een profielsite zich vooral redelijk veel aantrekken van de toon 
van de reacties. Voor de meeste jongeren heeft het hebben van een profiel-
site positieve gevolgen, zoals het vormen van vriendschappen en het vergro-
ten van zelfvertrouwen. De negatieve gevolgen (bijvoorbeeld pesterijen en 
bedreigingen) treffen vooral de jongste (vrouwelijke) adolescenten uit de 
laatste groepen van het basisonderwijs en de eerste van het voortgezet on-
derwijs. 

On- en offline verhoudingen versterken elkaar
Jongeren worden vooral door onderlinge communicatie met vrienden in de 
technologie ingewijd. De online netwerken hangen dan ook sterk samen 
met de offline relaties. Op de MSN-lijst staan veel schoolgenoten en andere 
vrienden. Onderzoekers Van den Eijnden en Vermulst verklaren de popu-
lariteit daarom vanuit het netwerkeffect van het medium: je vrienden doen 
het, dus jij ook, anders lig je eruit. Vanuit het vriendennetwerk bestaat dus 
sociale dwang om online te zijn, met sociale uitsluiting als sanctie. Dit net-
werkeffect verklaart wellicht ook waarom sommige applicaties zo snel wor-
den overgenomen onder jongeren. Sommige applicaties zullen daardoor 
ook weer even snel verdwijnen als die ‘uit’ zijn in de vriendenkring. Wellicht 
geldt dat ook al voor MSN, profielsites of weblogs nadat dit boek verschenen 
is.

Momenteel is de instant messenger van MSN de meest gebruikte applicatie. 
Volgens Van den Eijnden en Vermulst gebruiken vrijwel alle jongeren dit 
communicaitemiddel, de meesten merendeel dagelijks. Binnen de vrien-
denkring is de frequentie in MSN-contact vrijwel gelijk aan het face-to-face-
contact: bijna dagelijks. Tegelijkertijd bestaat de neiging om vanuit die 
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vriendenkring elkaars adressen over te nemen, omdat het hebben van veel 
adressen status geeft. De MSN-adressenlijst van jongeren bevat vaak meer 
dan honderd adressen, waarvan ze continu kunnen zien of hun contactper-
sonen ook online zijn. Vervolgens kunnen de nieuwe online contacten weer 
leiden tot een uitgebreider offline netwerk. Internet lijkt in die zin bindin-
gen in netwerken te versterken. 

Eenzelfde wisselwerking is waar te nemen bij de profielsites. Jongeren be-
trekken elkaar offline in het maken van een profiel om online met zowel 
bekenden als onbekenden elkaars identiteit te bespreken. Vervolgens kan 
de online omgang weer leiden tot offline vriendschappen en verliefdheid. 
Gamers blijken volgen Jansz ook socialer dan gedacht. Ze wijden elkaar in, 
leren elkaar de codes en trucjes van het spel en ontmoeten elkaar ook in een 
gemengde on- en offline situatie tijdens zogeheten LAN-party’s. Omgekeerd 
geldt: zit je niet in het netwerk – zoals geldt voor ouders en docenten – dan 
kom je er ook moeilijk binnen. 
 
Het onderzoek van Van den Eijnden laat zien dat jongeren met wie het in 
sociaal opzicht al goed gaat, niet extra profiteren van online communica-
tie, maar dat eenzame en sociaal angstige jongeren, hoewel ze het internet 
als een relatief veilige plek beschouwen, er toch nog eenzamer van worden. 
Ook hier lijken on- en offline verhoudingen elkaar te versterken. Interes-
sante vraag hierbij is of in de toekomst online contacten wellicht belangrij-
ker zullen worden dan offline contacten. Of zien jongeren eigenlijk geen on-
derscheid meer tussen de twee vormen?

Autochtone en allochtone identiteiten online ter discussie
Het onderzoek van Van den Broek en De Haan toont dat meer dan tachtig 
procent van de Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse jonge-
ren via internet voornamelijk communiceert met mensen met een andere 
etnische achtergrond. Het internet fungeert voor een meerderheid van de 
jongeren als een laagdrempelige multiculturele ontmoetingsplaats. Voor 
een relatief kleine minderheid vormt internet geen virtuele melting pot, maar 
eerder een middel om zich op de eigen groep te oriënteren. Wederom lijkt 
de virtuele wereld een reflectie te zijn van de fysieke wereld en de opvattin-
gen die daar leven over integratie. Immers, tien tot twintig procent is voor-
namelijk op de eigen etnische kring gericht. Deze digitale oriëntatie hangt 
weinig samen met de hoeveelheid face-to-facecontacten met autochtonen, 
maar met een geringere identificatie met ‘moderne’ seculiere Nederlandse 
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normen en waarden. Jongeren van verschillende etnische komaf kunnen el-
kaar constant ontlopen in de virtuele wereld, hetgeen de mogelijkheid van 
totale segregatie schept. 

Interessant genoeg blijken bijvoorbeeld Marokkaanse forums een derge-
lijke rol te vervullen. De forums bieden Marokkaans-Nederlandse jonge-
ren de mogelijkheid om, zonder toezicht van hun ouders, hun eigen cultu-
rele identiteit ter sprake te brengen. Moeilijke onderwerpen als seksualiteit, 
man-vrouwverhoudingen en religie kunnen hier vrijelijk besproken worden 
tussen jongens en meisjes. Vanwege de Nederlandse voertaal bieden de Ma-
rokkaanse internetforums tal van eenvoudige mogelijkheden voor autoch-
tone jongeren en Marokkaans-Nederlandse jongeren om op zoek te gaan 
naar informatie en de mening van anderen. Daarmee kunnen ze vervolgens 
hun eigen mening vormen. De deelnemers voelen en manifesteren zich in-
derdaad als mensen uit een andere cultuur en het is ook die culturele identi-
teit waar het online over gaat. De discussies lijken meer wederzijds begrip te 
kweken dan tegenstellingen te verscherpen. Wellicht komt het wederzijdse 
begrip voort uit een gemeenschappelijke identiteit die hierboven staat: die 
van online jongeren. 

Brouwer en Wijma prijzen deze interculturele internetforums om hun mo-
gelijkheid tot overbruggend sociaal kapitaal: binding tussen verschillende 
groepen jongeren. Het bindend karakter van internetforums komt echter 
niet vanzelf tot stand. Het open en anonieme karakter van internet heeft 
al snel een ontremmend effect en leidt niet zelden tot scheldpartijen, discri-
minatie en racisme. De praktijk leert dat het stellen van fatsoensregels via 
actieve moderatie nodig is om via de discussies inzicht te krijgen in de op-
vattingen van andere jongeren. Brouwer en Wijma zien daarnaast dat veel 
afhangt van het zelfsturend vermogen van dergelijke forums. Op de forums 
die zij bekeken, corrigeren deelnemers elkaar regelmatig op extreme uitin-
gen. Dat zal bij meer radicale sites minder het geval zijn.

0.2 Nieuwe rollen voor opvoeders

In het voorgaande is beschreven hoe een virtueel domein is ontstaan waar-
binnen jongeren steeds meer elkaars ontwikkeling beïnvloeden. De vraag 
rijst dan: hoe staat het met de traditionele opvoeders, de ouders en docen-
ten? Hun invloed hoeft niet zozeer af te nemen, maar hun rollen lijken wel te 
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veranderen. De relatie ouder-kind werd zijdelings belicht in de stukken van 
Jansz, Van den Eijnden en Vermulst, en Brouwer en Wijma. Het beeld dat 
daaruit naar voren komt, is dat jongeren een nieuw middel hebben gevonden 
om zich van ouderen af te zonderen. De virtuele ontwikkeling van hun kin-
deren gaat deels aan ouders voorbij. Dat geldt volgens Ten Brummelhuis in 
nog sterkere mate voor een andere groep opvoeders: de docenten.

Ouders worden zich bewust van hun digitale achterstand
Jongeren creëren hun eigen domein, dat is al langer zo. Internet biedt hen 
echter daartoe meer mogelijkheden dan voorheen. Jongeren maken daarbij 
‘handig’ gebruik van hun voorsprong in digitale vaardigheden ten opzichte 
van hun ouders. Jansz geeft aan dat Nederlandse ouders genuanceerd den-
ken over het spelen van videogames. Ze zien eerder positieve dan negatieve 
effecten en grijpen vooral bij jonge kinderen actief in op het gamen van kin-
deren. Toch worden bij games minder intensief regels over inhoud en tijd-
besteding gesteld dan bij televisie, waarschijnlijk omdat ouders weinig af-
finiteit hebben met (video)games. Het onderzoek van Van den Eijnden en 
Vermulst laat zien dat bij excessief en compulsief internetgebruik ouders 
op een gegeven moment regels gaan stellen, al lijkt dat weinig te helpen. 
Wat wel helpt, is begeleiding: praten over wat er online gebeurt en wat de 
jongeren daarmee kunnen.

Inmiddels is er in Nederland een redelijk omvangrijke beweging op gang ge-
komen die ouders bewust maakt van het belang van internetbegeleiding. De 
kinderconsument geeft bijvoorbeeld workshops voor ouders waarin wordt 
uitgelegd wat jongeren allemaal online doen en wat de rol van ouders daarin 
is. Planet Internet (KPN) is bijzonder actief met de websites Mijnkindonline 
en Mijnleerlingonline en bijbehorende boeken (Pardoen en Pijpers 2005a, 
b). Ook actualiteitenprogramma’s als Netwerk, kranten en opinietijdschrif-
ten hebben al meerdere malen de noodklok geluid voor de ouders. Ouders 
worden dus via verschillende kanalen gewezen op hun digitale achterstand. 
Zij beseffen dat zij niet op kunnen tegen de kennis van sommige applicaties 
(vooral MSN, chat en games) van hun kinderen, de taal die zij online hante-
ren, en de snelheid waarmee dat gaat. 

Nieuwe verhoudingen tussen ouder en kind
De verhoudingen binnen Nederlandse gezinnen waren al vóór de digitale 
revolutie sterk aan het veranderen. De Swaan (979) stelde bijvoorbeeld dat 
er een verschuiving plaatsvond van een ‘bevelshuishouding’ naar een ‘on-
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derhandelingshuishouding’, waar mensen door middel van overleg en met 
wederzijdse toestemming de onderlinge omgang regelen. Vangt er met de 
opkomst van de digitale generatie ook een nieuwe fase in de ouder-kindre-
latie aan? Versterkt ICT de emancipatie van kind ten opzichte van de ouder? 
Jongeren lijken momenteel binnen de virtuele wereld zo niet vrij spel dan 
toch wel een duidelijke voorsprong te hebben op hun ouders. Toegang tot 
het virtuele jongerendomein vereist als het ware toestemming van de kin-
deren. Regels stellen – vroeger als bevel en later als resultaat van onderhan-
deling – werkt niet meer; een goed gesprek (communicatie) op basis van we-
derzijdse afhankelijkheid is de enige strategie die overblijft. 

Bezorgdheid van ouderen over het online gedrag van jongeren is vaak geba-
seerd op de eigen belevingswereld. Johnson (2005) laat zien hoe de huidige 
generatie opinieleiders de nieuwe media vooral evalueren vanuit de oude 
media. Daarbij leggen die nieuwe media het haast automatisch af tegen de 
oude. Oftewel, van lezen leer je meer dan van internetten, in een persoon-
lijk gesprek leer je iemand beter kennen dan via internet, een krant biedt 
kwalitatief beter nieuws dan een weblog, en schaken vereist meer intellec-
tuele vermogens dan gamen. Dat is ook vanzelfsprekend voor wie is opge-
groeid met de oude media en de nieuwe pas later leerde kennen. Voor de 
huidige jongeren geldt dat niet meer. Sterker nog, veel van hen bekijken de 
oude media vanuit hun beleving van de nieuwe media: internet biedt meer 
informatie dan een boek, via MSN kun je veel openhartiger zijn dan bij face-
to-facecontacten, weblogs kennen minder censuur dan kranten, en een he-
dendaagse game vereist meer breincapaciteit dan welk oud spel dan ook. 
Ouders, docenten en opinieleiders kunnen leren van de ervaring van jon-
geren en van de perspectiefwisseling die daarmee samenhangt. De nieuwe 
media worden immers voor steeds meer mensen vanzelfsprekend, en steeds 
minder mensen nog zullen weten hoe het was ‘zonder’. 

Dat wil echter niet zeggen dat de rol van ouders is uitgespeeld. Ouders be-
horen zich in te zetten tegen mogelijke uitwassen: pesterijen, chantage, ge-
weld, verslaving, harde porno et cetera. De virtuele wereld vraagt wat dat 
betreft niets anders dan de fysieke wereld. Invloed hebben op het kind ver-
eist echter ook van de ouders digitale interesse en vaardigheden en, wellicht 
nog meer dan vroeger, goede communicatieve vaardigheden en een goede 
band met het kind. Regels stellen werkt vaak contraproductief, omdat het 
de communicatie kan verstoren en omdat regels in de virtuele wereld veel 
lastiger te controleren en dus te handhaven zijn. Ook hier lijkt internet dus 
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versterkend te werken: bij een slechte relatie met de ouders zal het kind zijn 
ervaringen in de virtuele wereld niet met zijn ouders delen. 

Docenten op digitale achterstand krijgen nieuwe rol bij mediawijsheid
Ook het onderwijs lijkt zijn verantwoordelijkheid niet ten volle te hebben 
genomen als het erom gaat leerlingen voor te bereiden op de informatiesa-
menleving. Ten Brummelhuis betoogt dat internet het vinden van informa-
tie eenvoudiger maakt, maar dat het verwerken van die informatie een be-
roep doet op hogere cognitieve vaardigheden, zoals de betrouwbaarheid van 
informatie kunnen beoordelen. Ondersteuning van leerlingen bij het ver-
werven van die vaardigheden ontbreekt meestal. Informatiegeletterdheid 
geldt in ons land niet als bekwaamheidseis voor docenten, en Nederlandse 
leraren zijn dan ook matig geëquipeerd om leerlingen effectief toe te rusten 
voor de informatiesamenleving. Hoewel de scholen inmiddels zijn voorzien 
van computers en snelle verbindingen, wordt er te weinig aandacht besteed 
aan het aanleren van informatievaardigheden en sociale digitale vaardighe-
den. Net als bij de ouders groeit hier het bewustzijn dat naast kennis van 
applicaties (technische digitale vaardigheden) ook andere elementen van 
belang zijn in de online wereld: omgangsvormen en het plaatsen van infor-
matie in bredere contexten. 

Dit groeiend bewustzijn komt bij Ten Brummelhuis en ook bij Janssen en 
Hermes tot uitdrukking in het begrip ‘mediawijsheid’, dat recentelijk door 
de Raad voor Cultuur is gelanceerd. ‘Mediawijsheid’ betreft: ‘Het geheel 
van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en funda-
menteel gemedialiseerde wereld’ (Raad voor Cultuur 2005: 2). Mediawijs-
heid is volgens de Raad belangrijk voor alle burgers en dient onderdeel te 
worden van het onderwijscurriculum. Hij stelt dat ook ouders, werkgevers 
en de overheid de verantwoordelijkheid hebben burgers, zowel ouders als 
kinderen, mediawijs te maken. Mediawijsheid is dus iets van en voor ieder-
een. Wellicht kunnen de ouders en docenten, samen met werkgevers en 
overheid (zie volgende paragrafen), daarbij ook iets van de jongeren leren.

0.3 Dynamiek binnen digitale economische netwerken

Waar ouders en docenten zich langzaam bewust worden van hun achter-
stand op de digitale generatie, neemt het bedrijfsleven de mogelijkheden 
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van ICT gretig tot zich. Net als binnen het jongerendomein is bij bedrijven 
‘vernetwerking’ waar te nemen. Daarnaast lijkt het bedrijfsleven als provi-
der en uitbater van die netwerken in toenemende mate invloed te krijgen 
op het virtuele jongerendomein. De digitale generatie biedt daarmee een 
nieuw perspectief op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en 
die tussen consument en producent. 

De nieuwe kenniswerkers
Castells (200) beschrijft hoe de benodigde competenties van werknemers 
zullen veranderen. De grotere informatiestromen verhogen de druk op de 
capaciteit om die informatie te verwerken: vinden, selecteren, interpreteren 
en bewerken. Het onderwijs zal daarbij steeds minder in staat zijn werkne-
mers te leveren met up-to-date kennis, maar eerder een rol krijgen om leer-
lingen en studenten te leren leren. Vervolgens zullen werknemers manieren 
moeten vinden om bij te blijven en via sociale netwerken tijdig kennisbron-
nen te mobiliseren. In deze netwerkcapaciteit ligt de kracht van de digitale 
generatie. Het volgende voorbeeld kan dit illustreren.

In de jaren negentig kwam het paradigma van kennismanagement op. Van-
uit het idee dat productiviteitsstijging vooral voortkomt uit horizontale 
kennisuitwisseling, werden manieren bedacht om dat proces te stimuleren. 
Vooral grote multinationals zoals Siemens, BP, Ernst & Young, Philips en 
Shell zagen winst in het virtueel bijeenbrengen van hun experts. De profes-
sionals kregen online profielen met hun expertises en mochten deelnemen 
aan online discussies binnen hun eigen communities of practice, gemeen-
schappen van experts die vaak zonder enige formele arbeidsrelatie kennis 
over hun werk uitwisselen. Moderators werden aangesteld om de commu-
nicatie gaande te houden. Maar wat bleek: de meeste werknemers wilden 
niet. Ze wilden hun waardevolle kennis liever niet delen en vonden het 
maar raar zich te presenteren op een profielpagina. De mogelijkheid om een 
profiel van een foto te voorzien werd vaak uit verlegenheid genegeerd (Van 
’t Hof 2005). De digitale generatie vindt het vanzelfsprekend om via MSN 
uitgebreide netwerken te onderhouden en zich op profielsites te presente-
ren. Menig kennismanager zal waarschijnlijk reikhalzend uitzien naar deze 
nieuwe medewerkers. 

Digitale generatie als voorbode van een nieuw netwerkethos
Naast de handigheid met applicaties en de vanzelfsprekendheid om deze 
ook te gebruiken, tekenen zich bij de digitale generatie ook nieuwe om-
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gangsvormen af. Onderzoeksbureau Qrius (2005) bijvoorbeeld stelt: ‘Met 
deze nieuwe communicatiemiddelen komt het principe van “sharing” mee; 
volwassenen houden kennis en informatie vaak voor zichzelf en bouwen zo 
een voorsprong op, jongeren hebben de neiging om kennis en informatie te 
delen.’ Rifkin ziet een netwerkethos ontstaan dat gericht is op participatie en 
samenwerking in plaats van competitie en geheimhouding: 

‘Certainly there is evidence that at least some people of the younger genera-
tion are less competitive than previous generations weaned on market re-
lations and a property ethic. Systems thinking, teamwork, and consensus 
building all are part of the network ethos.’ (Rifkin 2000: 22) 

Hoewel deze vaardigheden niet zichtbaar zijn in het huidige curriculum, 
sluiten ze perfect aan bij noties als communities of practice. Deze horizontale 
kennisuitwisseling, ook open innovatie genoemd, zorgt er vaak voor dat het 
wiel niet meerdere keren wordt uitgevonden en dat nieuwe ideeën sneller 
vruchtbare grond vinden (Wenger et al. 2002). De digitale generatie lijkt al 
klaar voor die nieuwe manier van werken. De vraag is of de mensen die nu 
op die werkplekken zitten, ook bereid zijn hun kennis te delen. Zullen ze 
hun netwerk openstellen voor ambitieuze nieuwkomers? Of zullen ze zich 
juist afschermen om hun machtspositie te versterken? 

Mogelijk dat de oriëntatie op het delen van kennis in platte (digitale) 
netwerken en de competentie om meerdere dingen tegelijk te doen jonge-
ren voordelen biedt op de arbeidsmarkt. Toepassing van ICT versterkt niet 
alleen deze werkwijze, maar creëert mogelijk ook conflicten met bureau-
cratisch en hiërarchisch ingestelde oudere werknemers. Hermes en Jans-
sen gaven al enkele voorbeelden van jonge contentmakers die door hun en-
thousiasme in het delen van hun kennis en creaties uiteindelijk een plekje 
veroverden binnen een organisatie. Echter, over de rol van internet in het 
algemeen bij de toegang tot werkplekken is het onderzoek van Berkhout 
en zijn SEO-collega’s ontnuchterend: of jongeren nu wel of niet veel surfen 
of mailen bij een sollicitatie, het heeft weinig effect op het krijgen van een 
nieuwe baan. Sterker nog, veelvuldig online solliciteren is vaak een indicatie 
dat iemand minder succes op de arbeidsmarkt heeft. Zal de digitale genera-
tie uiteindelijk net als elke nieuwe generatie werknemers onder aan de lad-
der moeten beginnen, of zullen zij, als ‘kennisnetwerkers’, via een omweg de 
werkvloer veroveren?
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De industrie spint de digitale generatie in haar web
De openheid van jongeren in kennisdeling wordt door producenten gretig 
opgepakt. Hermes en Janssen laten in hun bijdrage zien dat consumenten 
met plezier meewerken aan het maken van content, zoals weblogs, websites, 
ringtones of zelfs compleet nieuwe levels voor games. Volgens de auteurs 
zijn we in een nieuw tijdperk gekomen, waarin de band tussen mediama-
ker en -gebruiker bij de ontwikkeling van nieuwe producten steeds hech-
ter wordt. Dit tijdperk vraagt om ‘nieuwe’ begrippen zoals prosumer (Tof-
fler 980) en co-creatie (Prahalad en Ramaswamy 2004). Hermes en Janssen 
waarschuwen voor een onzichtbare macht van de producenten: content is 
geld waard en de industrie doet er alles aan om dit te benutten. Ze pleiten 
voor een kritisch perspectief op het nieuwe machtsevenwicht dat is ont-
staan en zich verder ontwikkelt tussen industrie en consumenten. Jongeren 
dienen via het onderwijs bewust gemaakt te worden van de mogelijkheden 
en gevaren van de virtuele wereld. Tevens zijn Hermes en Janssen voor het 
gebruik van Creative Commons licenties, waarmee de prosument de restric-
ties van het gebruik van zijn eigen creaties kan regelen.

Naast het eigendomsrecht van creaties staat ook de privacy op het spel. 
Valkenburg waarschuwde al voor de branded communities, die vaak, zonder 
dat de jongeren het weten, worden ingezet als marketinginstrument (2002: 
65-66). Voor veel sites moeten gebruikers zich registreren en persoonlijke 
informatie geven, zoals leeftijd, geslacht, adres, e-mailadres. De aanbie-
ders sturen vervolgens vragenlijsten, kijken met cookies hoe lang jongeren 
op welk deel van de site zijn geweest, en delen deze informatie met andere 
bedrijven. De vraag is in hoeverre jongeren de schending van hun privacy 
als problematisch ervaren, en of met name de jongsten onder hen zich über-
haupt bewust zijn van het probleem. 

Commercialisering van de belevingswereld
De verandering in de relatie tussen jonge gebruikers en bedrijven gaat ech-
ter verder dan geld en privacy. Providers faciliteren met online platforms 
de communicatie, maar sturen die daarmee ook. In die sturing zitten al-
lerlei veronderstellingen over hoe mensen met elkaar dienen om te gaan en 
wat belangrijk is. MSN en profielsites kwantificeren op koele wijze hoe po-
pulair iemand is, en in het Habbo Hotel worden strikte gedragsregels ge-
handhaafd en worden schuttingwoorden automatisch vervangen door het 
woordje ‘bobba’. Google wordt regelmatig bekritiseerd over de wijze waar-
op het sommige zoekresultaten prominenter toont dan andere, en over het 
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vage onderscheid tussen zoekresultaten en wat Google ‘gesponsorde koppe-
lingen’ (reclame) noemt (Van Eijk 2005). Rifkin (2000) waarschuwde voor 
sturing in de communicatie. Volgens hem zal de ervaringseconomie het pu-
blieke domein steeds meer exploiteren en domineren. 

‘By controlling the information and telecommunications technologies by 
which more and more people communicate with one another, marketers 
come to play the role that schools, churches, fraternal organisations, and 
neighbourhood and civic institutions used to in interpreting, reproducing, 
and creating cultural expression and maintaining cultural categories.’ (Rif-
kin 2000: 72) 

0.4 Dynamiek binnen digitale politieke netwerken

Het bedrijfsleven weet kansen in nieuwe manieren van werken en produ-
ceren te benutten. Deze veranderingen lijken de politiek in Nederland gro-
tendeels te ontgaan. De politiek van internet lijkt vooral een aangelegenheid 
van de burgers zelf. Zijn hier nieuwe vormen van politieke organisatie waar 
te nemen, waarin wellicht de digitale generatie het voortouw zal gaan ne-
men? En hoe kan de politiek zelf online actief betrokken blijven bij de on-
line democratie?

Mediawijsheid en burgerschap
Internet wordt in Aziatische landen als China en Noord-Korea en in de 
Arabische wereld gezien als een technologie met een revolutionair informe-
rend en democratiserend effect. In deze landen vormt internet een uitda-
ging voor de staatscontrole op informatie. Dat laatste leidt tot een kat-en-
muisspel tussen burgers en autoriteiten. Zo sluit de Chinese staat op grote 
schaal internetcafés, volgt hij het webgedrag van zijn burgers en pakt hij ‘in-
ternetdissidenten’ op. Dit staat in sterk contrast met de geringe aandacht 
voor de relatie tussen internet en democratie in het Westen. Is controle op 
informatie door de overheid in de westerse wereld dan een non-issue? Niet 
zelden wordt internet zelfs als een bedreiging gezien voor onze democratie. 
Dommering schreef bijvoorbeeld in de Volkskrant van  juni 2005: 

‘De uitstroom uit de media van jonge gebruikers die de kwaliteit hebben om 
het democratische publieke debat te onderhouden, neemt dramatische vor-
men aan. Daarvoor in de plaats treedt een horizontale, geïndividualiseer-
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de communicatie op internet en mobiele media die mooie nieuwe vormen 
kent. Maar zonder de ruggengraat van de oude media die de hoeksteen 
van de democratie vormen, kan het nooit een volwaardig medium van opi-
nievorming worden.’ 

Volgens Dommering vallen krant en tv dus ten prooi aan internet, dat niet 
in staat is sociaal, c.q. democratisch, bindend te zijn. Met zijn analyse tui-
melt hij ten dele in de bovengenoemde valkuil: hij evalueert de nieuwe me-
dia vanuit de oude media. Hierboven is aangegeven dat internet wel degelijk 
voor sociale binding kan zorgen. Zoiets gaat echter inderdaad niet vanzelf. 
Die zorg staat aan de basis van de introductie van het begrip mediawijsheid. 
Volwaardig burgerschap behelst niet alleen het kunnen volgen van die me-
dia, maar ook de kritische reflectie erop en het vermogen de mobiliserende 
kracht van nieuwe media te kunnen aanwenden. Traditionele politieke par-
tijen lijken daarbij achterop te lopen, tal van andere organisaties lukt het 
wel. 

Mobiliserende kracht van (single issue) netwerken
Terwijl de interesse voor politieke partijen in Nederland steeds meer af-
neemt, neemt de interesse voor politiek juist toe (De Hart 2005). Dat uit 
zich in allerlei dynamische netwerken die handig gebruikmaken van de 
mobiliserende kracht van internet. Direct verbonden met de virtuele wereld 
kunnen de internationale open source en vrije softwarebewegingen genoemd 
worden, die zich sterk maken voor het vrij delen van informatie en creatieve 
uitingen. De ideologie van deze cyberactivisten sluit sterk aan bij de notie 
van co-creatie en het bovengenoemde netwerkethos. Daarnaast zijn er tal-
loze groeperingen die niet zozeer handelen vanuit een ideologie, maar eer-
der vanuit bezorgdheid over een specifiek onderwerp en de binding met een 
bepaalde bevolkingsgroep. De vraag is in hoeverre dit juist een bindende of 
verdelende factor is. Frissen stelt:

‘Enerzijds lijkt ICT de fragmentatie en individualisering van belangen en 
interesses van burgers in de hand te werken. Nergens zien we immers een 
zo fijnmazig web van platformorganisaties, actiegroepen, belangengroepe-
ringen, lotgenotengroepen, gespreksgroepen, discussiefora en andere soci-
ale associaties als op het internet. Anderzijds maakt juist internet het bij 
uitstek mogelijk om naar verbinding te zoeken met gelijkgestemden in een 
wereld waar vanzelfsprekende gemeenschappelijke kaders zijn verdwenen 
en de sociale banden steeds losser lijken te worden’ (Frissen 2003: 7).
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PvdA-leider Wouter Bos zet tijdens zijn verkiezingscampagnes de kracht 
van sms-verkeer en MSN Messenger in om via een netwerk van vrienden, 
partijleden en lokale bestuurders advies en informatie in te winnen over 
voorbeelden van concrete mistanden en de politieke taal die op dat moment 
op straat wordt gesproken. Deze ‘anarchistisch gestuurde chaos’ steekt 
schril af tegen de manier waarop zijn voorganger Melkert een dikke laag 
van medewerkers en voorlichters om zich heen had gebouwd (Kalse 2003). 
Biedt een dergelijke strategie van politieke co-creatie kansen voor de poli-
tiek om de binding met de kiezer te versterken, ook buiten de verkiezings-
strijd?

De pragmatische jonge kiezer
Van Steensel (2000) stelde dat politici niet zo goed meer wisten wat ze aan 
moesten met jongeren. Dat kwam voort uit ‘het onvermogen om een ideo-
logische samenhang in de opvattingen van jongeren te ontdekken. Jongeren 
zijn niet links, niet rechts, niet anarchistisch, ze zijn niets. Als ze al “iets 
zijn”, dan is dat van korte duur’ (Van Steensel 2000: 63). Jongeren shoppen 
inmiddels online voor hun politieke oriëntatie, bijvoorbeeld via de Stem-
Wijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek. Ze laten zich daarbij 
nog nauwelijks leiden door vooringenomen ideeën over wat links, rechts, 
progressief of conservatief is: ‘Ze kijken hoe de standpunten van partijen 
verschillen en klikken zo hun eigen campagne bij elkaar’ (Boogers en Voer-
man 2005). Dit pragmatisch stemgedrag dwingt politieke partijen hun 
standpunten zo helder mogelijk neer te zetten. Aan de andere kant daagt 
het hen uit steeds de vraag te stellen wat de ideologie van de partij nu precies 
behelst. Is milieu nog wel een links issue? Ben je progressief of conservatief 
als je voor een inburgeringscursus bent? 

De uitdaging van politieke co-creatie
Hierboven is aangegeven dat burgerschap vandaag de dag niet meer wordt 
beleden vanuit een traditionele binding of identificatie met een politieke 
ideologie, maar vanuit een veelheid van issues die worden vormgegeven en 
uitgedragen door tijdelijke netwerken. Hiermee is de verhouding tussen 
politiek en burger veranderd. De digitale generatie biedt een perspectief 
om naar die nieuwe relatie te kijken. De transparantie van de digitale Stem-
Wijzer en het pragmatisme van de jonge stemmer zouden politieke partijen 
moeten stimuleren tot zowel heldere ideologische profilering als constante 
reflectie daarop. Evenals ouders en docenten lijken politieke partijen de di-
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gitale boot grotendeels gemist te hebben. Het voorbeeld van de verkiezings-
strategie van Wouter Bos geeft aan dat gebruik van nieuwe media vrucht-
baar kan zijn om een campagne te organiseren. De uitdaging voor politieke 
partijen is om hun standpunten helder vorm te geven in samenwerking met 
burgers binnen en buiten de partij. Waar Prahalad en Ramaswamy (2004) 
bedrijven uitlokken om consumenten in te zetten bij het maken van pro-
ducten, kunnen we hier spreken van de uitdaging van politieke co-creatie.

0.5 Behoefte aan beleidsaandacht voor sociale dynamiek

In het Nederlandse beleidsdebat overheerste rond de millenniumwisseling 
het optimisme over de nieuwe kansen die ICT biedt voor iedereen. Denk 
bijvoorbeeld aan de ambitieuze beleidsnota’s De Digitale Delta: Nederland 
oNLine uit 999 en Contract met de toekomst. Een visie op de elektronische re-
latie overheid-burger uit 2000. Jos de Mul et al. noemden de toonzetting van 
deze nota’s destijds ‘overwegend naïef-modernistisch’ (200: 09). Zij doel-
den daarmee op het geloof dat het gebruik van internet een ‘opwaartse spi-
raal van voordelen’ teweeg zou brengen en dat de ontwikkeling van ICT zich 
door beleidsnota’s zou laten sturen. Daarna is de overheid wel wat minder 
optimistisch geworden en heeft ze het thema ICT zelfs een beetje laten slof-
fen.

Hedendaagse beleidsvisies op de toekomst van de informatiesamenleving, 
zoals De toekomst van de elektronische communicatie (EZ 2005), vertrekken 
nog steeds voornamelijk vanuit de technologie: toename in bandbreedte, de 
Wet van Moore blijft van kracht, meer en meer apparaten gaan met elkaar 
communiceren en ICT zal steeds meer overlopen in andere technologieën. 
Daarnaast ziet EZ een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het waar-
borgen van marktwerking: eerlijke concurrentie en transparante keuzes 
voor de consument. Wat dat betreft valt er nog veel te winnen. Marktwer-
king wordt bijvoorbeeld niet alleen verstoord door een technische lock-in, 
bijvoorbeeld Microsoft-software die niet compatible is met andere software, 
of wurgcontracten van providers. De ‘sociale lock-in’, oftewel de dwang van 
het netwerk om mee te gaan in bepaalde applicaties, zou wel eens groter 
kunnen zijn. De vraag is wat een overheid daaraan kan doen. Zij zal zich op 
z’n minst moeten realiseren dat de digitale revolutie naast technische ver-
nieuwing vooral ook sociale innovatie behelst (zie onder andere Van Wel et 
al. 2004).
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Inmiddels staan scholen vol met computers, belt vrijwel iedereen mobiel en 
behoort Nederland tot de top van de wereld wat (breedband)internetaan-
sluitingen betreft. Nu internet, e-mail, gamen, mobiel bellen en andere ap-
plicaties zijn ‘gedomesticeerd’ (Silverstone en Hirsch 992), wordt het tijd 
dat er binnen het beleidsdebat ruimere aandacht komt voor gebruik van 
ICT en de gevolgen ervan. In dit jaarboek hebben we de bril van de digitale 
generatie opgezet om inzicht te krijgen in de rol van de gebruiker, oftewel 
de rol van sociale innovatie, bij de vormgeving van de informatiesamenle-
ving. De voorbeelden in dit boek tonen dat door het gebruik van commu-
nicatietechnologie allerlei typen relaties – jongeren onderling, kind-ouder, 
leraar-leerling, werkgever-werknemer, producent-consument, politiek-
burger, burger-samenleving – veranderen. Het betreft een voortdurende 
sociale dynamiek die bestaande (machts)verhoudingen en rollen kan ver-
anderen. Het internet brengt zeker niet vanzelf een ‘opwaartse spiraal van 
voordelen’ teweeg.

Het beeld van voor- en nadelen dat naar voren komt, is heel divers en ont-
nuchterend: internet helpt niet bij het vinden van een baan, van MSN’en 
word je niet gelukkiger, maar het is wel een sociale noodzaak geworden. De 
virtuele wereld lost de problemen van de fysieke wereld niet simpel op: een-
zame jongeren maken ook op internet moeilijk contact, het internet brengt 
de meeste allochtone en autochtone Nederlandse jongeren bij elkaar, maar 
biedt tevens de mogelijkheid voor kleine groepen om zich totaal digitaal te 
segregeren. Internet is niet een wereld op zichzelf, maar werkt eerder als 
een vergrootglas voor wat al leeft in de samenleving. Het besef groeit dat 
een beschaafde wereld ook een beschaafde virtuele wereld vereist. Er is een 
groeiende behoefte aan moderatie en bepaalde (minimale) sociale regels en 
omgangsvormen om uitwassen tegen te gaan. Zelfs Wikipedia stelt inmid-
dels regels om misbruik van deze coöperatieve volksencyclopedie op het in-
ternet te voorkomen. 

Zoals de fysieke wereld kent ook de virtuele wereld zijn gevaren en zelf-
kant: jonge meisjes zijn emotioneel kwetsbaar voor negatieve reacties, vijf 
tot tien procent van de jongeren raakt verslaafd aan het internet, bedrijven 
maken misbruik van hun klanten door hun privacy te schenden of creaties 
in te pikken. De fixatie op technologische vernieuwing en de mythe van de 
‘opwaartse spiraal van voordelen’ (een vorm van vooruitgangsgeloof) lijken 
in het Nederlandse ICT-beleid een blinde vlek voor dergelijke gevaren ver-
oorzaakt te hebben. De sociale dynamiek veroorzaakt door ICT vraagt om 
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constante reflectie en (liefst proactieve) aandacht voor de bescherming van 
zwakkere partijen. 

Jongeren mediawijsheid bijbrengen is een belangrijk middel om misstanden 
te voorkómen. Om dat te bewerkstelligen is een rol weggelegd voor traditi-
onele opvoeders en opinieleiders om context te bieden aan de informatie-
stroom die jongeren over zich heen krijgen. Ouders, leraren en politici heb-
ben echter een duidelijke digitale achterstand opgelopen, waardoor ze het 
de laatste jaren flink hebben laten afweten in de virtuele wereld. Het wordt 
hoog tijd dat ouders en leraren hun opvoedende taak ook met betrekking 
tot de virtuele wereld serieus invulling gaan geven. 

Naast allerlei uitwassen biedt ICT in het sociale domein ook legio kansen. 
Daarbij is het van belang om de digitale generatie als bron van nieuwe erva-
ring, kennis en mentaliteit te zien. De digitale generatie lijkt meer geneigd 
te zijn kennis en informatie te delen en geeft een andere invulling aan be-
grippen als privacy en auteursrecht. Hun netwerkethos biedt kansen op co-
creatie, niet alleen binnen sociale, maar ook binnen economische en poli-
tieke netwerken.
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Anderen zien haar als ‘lichtgeraakt 
type’, zegt ze, zelf vindt Robin Moonen 
(16) zich iemand met een sterk ontwik-
keld gevoel voor rechtvaardigheid. En 
dat komt van pas als forumbeheerder 
op een grote jongerensite. ‘Degenen 
die de regels overtreden, krijgen een 
gele kaart. Maak je het te bont, dan 
word je verbannen.’

Twee jaar geleden maakte Robin een 
profielpagina op www.sugababes.nl 
aan en bekeek de foto’s van anderen. 
Gaandeweg raakte ze echter verslin-
gerd aan een ander onderdeel van 
de site: het forum. Zó verslingerd dat 
haar ouders vinden dat haar school-
prestaties eronder beginnen te lijden. 
Op het forum discussiëren duizenden 
jongeren. Robin, die criminologie aan de 
universiteit wil studeren, is geïnteres-
seerd in maatschappelijk relevante 

onderwerpen. Een van de ‘topics’ die 
haar het meest aansprak: ‘Is de mens 
een diersoort gebleven?’ 

Online discussiëren kan ze als de beste. 
‘Ik lees eerst alle opinies in een topic 
door, ik bepaal wat mijn mening is, en 
zoek dan op internet om mijn standpunt 
met feiten aan te vullen.’  Ze heeft wel 
moeten leren. ‘Doordat ik te snel tikte, 
maakte ik fouten. Dat vond ik niet erg, 
maar anderen wel. Ik ben me aan gaan 
passen. Hoe beschaafder je Neder-
lands, des te serieuzer je in de discussie 
wordt genomen.’ 

Ze viel op bij de makers van de site. Ze 
discussieerde niet alleen intelligent en 
stelde zich positief op tegenover an-
deren, ook was ze dag en nacht op het 
forum te vinden. Geknipt voor de functie 
van forumbeheerder. 

Robin (16): Br3EzaH-tAaL? Een gele kaart!
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Schreeuwen is onbeleefd
Het vrijwilligersbaantje heeft ze sinds 
augustus 2005. Ze houdt de forumka-
mers ‘Het Schoolbord’ en ‘Meetings’ 
in de gaten. Op het Meeting-forum 
maken jongeren afspraken om elkaar 
in groepsverband te ontmoeten. In het 
gezamenlijk ‘report’ van de twintig 
forumbeheerders kijkt ze welke andere 
kamers ondersteuning nodig hebben. 

Welke regels zijn belangrijk? ‘Je forum-
bijdrage moet netjes zijn opgemaakt. 
Punten en komma’s op de goede plaats, 
als het even kan, en niet alleen maar 
hoofdletters, dat is net als schreeu-
wen – onbeleefd. Ten tweede houd 
ik niet van dubbele “topics”. Steeds 
dezelfde discussie, dat kan niet. Verder 
moet een discussie ergens over gaan, ik 
wil een stelling zien. Tot slot moet men 
respectvol met elkaar omgaan.’ 

Hoe streng is ze? ‘Héél streng! Grap-
pige taal moet kunnen, maar Br3EzaH-
tAaL levert je een gele kaart op. “Ja, 
maar ik ben gewend om zo te typen”, 
reageren ze dan. En dan antwoord ik: 
“Schrijf je je werkstukken voor school 
ook zo dan?!”’

‘Toen ik zelf net op het forum rondhing, 
gebruikte ik ook Breezer-woorden. 
Bij nieuwelingen op het forum knijp ik 
daarom een oogje dicht. Ik wijs ze op de 
regels en geef ze een waarschuwing. Er 
is ook nog een grote sociale controle: 

jonkies worden ook door andere forum-
genoten op hun vingers getikt.’

Iedere dag grijpt ze in. ‘Vooral in het 
weekend en in de vakantie. Dan zijn nog 
meer jongeren online. Tachtig procent 
kent de regels niet. Op een drukke dag 
sluit ik wel zo’n twintig topics en deel 
ik vijf gele kaarten uit. Bij twee gele 
kaarten krijg je een ip-ban voor een 
week, bij drie een ip-ban voor altijd. Dat 
komt weinig voor. Je zet iemand toch 
voor het leven uit het forum.’

Emotie
‘Soms neem ik een verkeerde beslis-
sing. Ik ben bereid tot overleg, maar 
alleen als mensen normaal reageren.’ 
De emotie van forumdeelnemers die 
het niet met haar beslissingen eens 
zijn, begrijpt ze wel. ‘Een leraar zei eens 
dat ik had afgekeken, terwijl dat niet 
waar was. Ik was woedend.’ Sommigen 
noemen Robin lichtgeraakt, fel, snel op 
haar teentjes getrapt. ‘Dat ben ik niet. 
Ik kan alleen niet tegen oneerlijkheid.’ 

Bij moeilijke afwegingen gaat Robin te 
rade bij de andere forumbeheerders. 
Laatst zijn alle beheerders zelfs een 
heel weekend samen op stap geweest. 
‘Moderaten’ is een passie. ‘Ik heb er 
zoveel plezier in dat ik minder toekom 
aan mijn huiswerk. Dat is een probleem. 
Maar zeg het niet tegen me, want dan 
word ik boos. Ik weet het heus wel!’

Door Remco Pijpers
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Ernest Berkhout studeerde sociale en institutionele economie aan de Uni-
versiteit Utrecht. Aansluitend heeft hij geparticipeerd in een internationaal 
vergelijkend onderzoeksproject naar arbeidsmarktdeterminanten van de 
Universiteit Utrecht en het Amerikaanse National Bureau of Economic 
Research. Sinds 999 is hij werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek in 
het cluster Arbeid & Kennis. Zijn speciale interesses en vaardigheden lig-
gen op het terrein van internationaal vergelijkend arbeidsmarktonderzoek, 
vergrijzing en participatie van ouderen op de arbeidsmarkt, aansluiting tus-
sen middelbaar onderwijs en studiekeuze, aansluiting tussen hoger onder-
wijs en arbeidsmarkt, en sectorale verschillen in bijvoorbeeld loonvorming, 
arbeidsmarkten en scholing. Voor een uitgebreid cv zie www.seo.nl.

Peter Berkhout is empirisch arbeidseconoom en als senior onderzoeker 
werkzaam in het SEO-cluster Arbeid & Kennis. In die functie houdt hij zich 
onder andere bezig met de overgang van school naar werk. In samenwer-
king met het CBS onderzoekt hij jaarlijks de werkloosheidsduur van school-
verlaters van alle niveaus. Sinds 997 is hij supervisor van het door Elsevier 
geïnitieerde onderzoek ‘Studie & Werk’, over de arbeidsmarktpositie van 
afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs. Hierover ging ook zijn proefschrift Van bul naar baan. Voor een 
uitgebreid cv zie www.seo.nl.

Maarten Biermans studeerde wijsbegeerte en algemene economie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Zijn afstudeeronderzoek voor wijsbegeerte 
betrof het onderwerp ‘globalisering en ethiek’ en voor algemene economie 
‘een internationale vergelijking van de invloed van loonontwikkelingen op 
de onderwijsparticipatiegraad’. Sinds december 2002 is hij werkzaam bij 
SEO Economisch Onderzoek als onderzoeker in het cluster Arbeid & Ken-
nis. Voor een uitgebreid cv zie www.seo.nl.
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Andries van den Broek is sinds 994 verbonden aan het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau, sinds enkele jaren als hoofd van de onderzoeksgroep Tijd, 
Media en Cultuur. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied 
van tijdbesteding en cultuur. Zijn e-mailadres is: a.van.den.broek@scp.nl. 
Meer informatie over zijn onderzoek en publicaties is te vinden op: http://
www.scp.nl.

Lenie Brouwer is als universitair docent verbonden aan de afdeling Sociale 
en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit. Zij heeft eerder onder-
zoek gedaan naar Marokkaanse en Turkse wegloopsters in Nederland en 
houdt zich tegenwoordig bezig met de positie van Marokkaans-Nederland-
se jongeren in de informatiesamenleving. Dit onderzoek is onderdeel van 
een internationaal project Netcultures in vijf verschillende landen onder 
begeleiding van Dorle Dracklé van de Universiteit van Bremen (Duitsland).

Alfons ten Brummelhuis houdt zich bezig met innovatie en de integratie 
van ICT in het onderwijs. Op dit onderwerp is hij in 995 gepromoveerd. Hij 
heeft als projectleider in 997 de ICT-monitor opgezet, en sinds 200 is hij 
als coördinerend adviseur voor onderzoek en monitoring verbonden aan de 
stichting ICT op School. 
Zijn e-mailadres is a.tenbrummelhuis@ictopschool.net.

Regina van den Eijnden is sinds 999 als onderzoekscoördinator verbon-
den aan het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen & Verslaving) 
in Rotterdam en daarnaast sinds 2002 aan de sectie Orthopedagogiek, 
Gezin & Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is sociaal psy-
choloog en is in 998 gepromoveerd op onderzoek naar onveilig seksueel ge-
drag. Binnen het IVO heeft ze aan de basis gestaan van de onderzoekslijn 
naar internetgebruik en psychosociaal welbevinden. Verder houdt zij zich 
bezig met processen die een rol spelen bij beginnen met roken en drinken 
en het ontstaan van excessief middelengebruik en compulsief gedrag. Haar 
e-mailadres is: Eijnden@ivo.nl. Meer informatie over haar onderzoek en 
publicaties is te vinden op www.ivo.nl.

Rinie van Est is werkzaam bij het Rathenau Instituut sinds 997, nu als 
trendcatcher wetenschap, technologie & samenleving. Daarnaast werkt hij 
voor één dag in de week als docent Technology Assessment en Foresight 
aan de faculteit Technologie Management van de TU Eindhoven. Zijn re-
cente Rathenau-projecten gaan over nanotechnologie, convergerende tech-
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nologieën, hersenwetenschappen, ambient intelligence in de gezondheid en 
de digitale generatie. 

Jos de Haan is sinds 994 verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP), waar hij zich voornamelijk bezighoudt met onderzoek naar de 
verspreiding en de gevolgen van ICT. Recente projecten waar hij aan werkte, 
hadden betrekking op de digitale kloof, e-cultuur, surfende senioren en ICT-
gebruik op de arbeidsmarkt. Zijn e-mailadres is: j.de.haan@scp.nl. Meer 
informatie over zijn onderzoek en publicaties is te vinden op: http://www.
scp.nl.

Joke Hermes is lector Publieke Meningsvorming aan de Hogeschool IN-
HOLLAND en ze doceert media en cultuur aan de Universiteit van Amster-
dam. Rereading popular culture, haar meest recente boek, kwam in 2005 uit 
bij uitgeverij Blackwell (UK). Ze doet kwalitatief onderzoek naar alledaagse 
praktijken van beeld- en meningsvorming waarin de media een belang-
rijke rol spelen. Ze is medeoprichter en editor van het internationale we-
tenschappelijke tijdschrift European Journal of Cultural Studies (uitgegeven 
door Sage, UK).

Christian van ’t Hof is cultuursocioloog en sinds 2004 senior projectmede-
werker bij het Rathenau Instituut. Daarvoor was hij beleidsanalist bij RAND 
Europe, mediaconsultant bij Ithaka Media Consult en freelance onderzoe-
ker en tekstschrijver. ICT heeft hij onderzocht in relatie tot werkprocessen 
(kennismanagement, e-skills), publieke ruimte (RFID) en consumenten-
gedrag. Daarnaast heeft hij ook onderzoek gedaan op de terreinen kunst, 
sport, recht en gezondheidszorg. Zie: www.cvth.nl.

Skylla Janssen werkt sinds 200 als hogeschooldocent bij de opleiding Me-
dia- & Entertainment Management. Voordien werkte zij als marketing 
manager voor een internet service provider en een mobile operator. Sinds 
2003 is zij research fellow bij de Kenniskring Media & Entertainment Ma-
nagement, waar zij zich bezighoudt met het thema ‘Waarde in de keten’. 
Via een detachering bij TNO-STB werkte zij mee aan het onderzoek Multi-
media Content Discovery and Delivery (MCDN). 

Jeroen Jansz is sinds 2000 verbonden aan ASCoR (The Amsterdam School 
of Communications Research) en de afdeling Communicatiewetenschap 
van de Universititeit van Amsterdam. Hij onderzoekt wat (jonge) spelers 



 Over de auteurs 203

aantrekt in (gewelddadige) videogames. Zijn e-mailadres is: j.jansz@uva.
nl. Meer informatie over zijn onderzoek en publicaties is te vinden op:     
http://users.fmg.uva.nl/jjansz.

Marko van Leeuwen studeerde economie aan de Universiteit van Amster-
dam en werkt als adjunct-directeur bij SEO Economisch Onderzoek. Zijn 
onderzoeksterreinen betreffen onder meer economische modelbouw, ener-
gie- en milieuonderzoek, model- en scenario-ontwikkeling voor landen 
in Midden- en Oost-Europa, levenslang leren en financiële markten. Als 
hoofd van het cluster Arbeid & Kennis coördineert hij onderzoeken naar 
studiekeuzegedrag van leerlingen en studenten, de kosten van onderwijs, 
levenslang leren, de markt voor flexibele arbeid en (regionale) arbeidsmarkt-
ramingen. Voor een uitgebreid cv zie www.seo.nl.

Jochen Peter is als senior-postdoc werkzaam aan de afdeling Communi-
catiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde com-
municatiewetenschap in Mainz en Leicester en promoveerde in 2003 aan 
The Amsterdam School of Communications Research. In 2005 kreeg hij 
van NWO een Veni-subsidie om onderzoek te doen naar de gevolgen van in-
ternetseks en -pornografie voor jongeren. 
 
Remco Pijpers is specialist jeugd van KPN Internet, tot voor kort was hij 
adjunct-hoofdredacteur van Planet Internet. Hij is mede-auteur van de 
boeken Mijn kind online, hoe begeleid je je kind op Internet? en Mijn leerling 
online, hoe begeleid je leerlingen op Internet? Sinds 997 houdt hij zich profes-
sioneel met jeugd en internet bezig. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan 
de Universiteit Utrecht. Zijn e-mailadres is: r.pijpers@planet.nl.

Alexander Schouten is als promovendus verbonden aan The Amsterdam 
School of Communications Research, ASCoR van de Universiteit van Am-
sterdam. Zijn onderzoek richt zich op de gevolgen van internetcommunica-
tie voor de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren.

Patti M. Valkenburg is hoogleraar Kind en Media bij de afdeling Com-
municatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In 2003 kreeg 
zij van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) 
een VICI-subsidie die haar in de gelegenheid stelde een onderzoeksgroep op 
te bouwen. Samen met deze groep onderzoekt zij de sociale gevolgen van 
internetcommunicatie voor kinderen en jongeren. 
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Ad A. Vermulst is vanaf 975 werkzaam aan de Radboud Universiteit van 
Nijmegen. Hij is als docent verbonden aan de sectie Orthopedagogiek: Ge-
zin & Gedrag van de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek 
binnen het Behavioural Science Institute (BSI) op het gebied van persoon-
lijkheid, stress, riskante leefwijzen bij adolescenten en statistische metho-
dologie zoals factoranalyse en structurele vergelijkingsmodellen met latente 
variabelen. Zijn e-mailadres: a.vermulst@pwo.ru.nl.

Sil Wijma is afgestudeerd in de studierichting maatschappelijke vraag-
stukken en beleid van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije 
Universiteit op het onderzoek online integratie en de betekenis van discus-
sieforums voor Marokkaanse jongeren in Nederland. Hij is momenteel ver-
bonden aan het project Sociale Innovatie van de Vrije Universiteit, waarbij 
hij nagaat wat de maatschappelijke relevantie is van online forumdiscussies. 
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Over de betrokken partijen

Het Jaarboek ICT en samenleving 2006 is een gezamenlijke productie van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Rathenau Instituut en 
het stimuleringsprogramma ‘Maatschappij en de Elektronische Snelweg’ 
(MES) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Eerder produceerden het SCP en NWO-MES in samenwerking met 
het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS):

Jaarboek ICT en samenleving 2003. De sociale dimensie van technologie, J. de 
Haan en J. Steyaert (red.). Amsterdam: Boom.

Jaarboek ICT en samenleving 2004. Beleid in praktijk, J. de Haan en O. 
Klumper (red.). Amsterdam: Boom.

Jaarboek ICT en samenleving 2005. Kennis in netwerken, J. de Haan en L. van 
der Laan (red.). Amsterdam: Boom.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is ingesteld bij Koninklijk Be-
sluit van 30 maart 973 en heeft tot taak:
•  wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot 

een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultu-
reel welzijn hier te lande en van de op dit gebied te verwachten ontwik-
kelingen;

•  bij te dragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, benevens het 
aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doel-
einden te bereiken;

•  informaties te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interde-
partementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, ten-
einde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.
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Recente publicaties op het terrein van ICT en samenleving van het SCP 
zijn:
Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu 

en school (2002), J. de Haan en F. Huysmans, m.m.v. J. Steyaert. Den 
Haag: SCP.

E-cultuur. Een empirische verkenning (2002), J. de Haan en F. Huysmans, 
m.m.v. J. Becker et al. Den Haag: SCP.

Cultuur op het web (2002), J. Broekhuizen en F. Huysmans, Den Haag: SCP.
Achter de schermen. 25 jaar lezen, luisteren, kijken en internetten (2004), F. 

Huysmans, J. de Haan en A. van den Broek. Den Haag: SCP.
Surfende senioren. Kansen en bedreigingen van ICT voor ouderen (2004), J. de 

Haan, O. Klumper en J. Steyaert (red.). Den Haag: Academic Service.
Verzonken technologie. ICT en de arbeidsmarkt (2005), M. van Damme et al. 

Den Haag: SCP.

Het Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich vanuit 
een publieke invalshoek bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van 
wetenschap, technologie en samenleving en die de politiek daarover op tijdi-
ge en doordachte wijze informeert. Het instituut buigt zich niet alleen over 
de gevolgen van nieuwe technologieën (zoals nanotechnologie, genomics of 
ambient intelligence), maar ook van bestaande technologische systemen 
– denk aan kernenergie, orgaandonatie of waterbeheer. Het instituut is re-
cent uitgebreid met een nieuwe afdeling Science System Assessment. Deze 
afdeling onderzoekt hoe het wetenschappelijk en technologisch onderzoek 
in Nederland functioneert en hoe het stelsel reageert op wetenschappelijke 
en maatschappelijke ontwikkelingen.

Recente publicaties op het terrein van ICT en samenleving van het             
Rathenau Instituut zijn:
Hommels et al. (2004). Even geduld aub! De kwetsbaarheid van de informatie-

samenleving. Den Haag: Rathenau Instituut.
C. Prins en M. de Vries (2003). ID or not to be? Naar een doordacht stelsel voor 

digitale identificatie. Den Haag: Rathenau Instituut.
R. van Est et al. (2002). Debating privacy and ICT before and after september 

th. Den Haag: Rathenau Instituut.
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S. Gutwirth (2002). Privacy and the information age. Lanham: Rowman & 
Littlefield.

P. Rutten en M. Poel (2002). Marktontwikkelingen in de digitale infrastruc-
tuur. Den Haag: Rathenau Instituut.

M. de Vries (200). Met elektronische overheidsinformatie het nieuwe millenni-
um in. Hoe het was, hoe het is en hoe het worden zal. Den Haag: Rathenau 
Instituut.

G. Beers, A.J.M. Beulens en M.J. Bogaardt (200). E-commerce in de voe-
dingsmiddelensector in Nederland. Den Haag: Rathenau Instituut.

Rathenau Instituut (200). Werken in digitaal Nederland. Maatschappelijk 
debat over de toekomst van arbeid in de informatiesamenleving. Den Haag: 
Rathenau Instituut.

J. Steyaert (2000). Digitale vaardigheden. Geletterdheid in de informatiesa-
menleving. Den Haag: Rathenau Instituut.

NWO-MES

NWO-MES is een stimuleringsprogramma voor kennisontwikkeling over de 
samenhang tussen ICT en de samenleving en wordt uitgevoerd in de peri-
ode 2000-2006. Het programma is geëntameerd door het Nationaal Ac-
tieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP). Nadere informatie over het 
programma en onderzoeksresultaten zijn te vinden op: www.nwo.nl/mes. 
Naast subsidiëring van onderzoek, ondersteunt NWO-MES de uitgave van 
het jaarboek en organiseerde mede voor dit doel in november 2005 een mi-
niconferentie waar de auteurs van dit jaarboek de gelegenheid werd gebod-
en hun onderzoek te presenteren en er onderling en met andere genodigden 
over te discussiëren.

Recent uitgekomen en door nwo-mes ondersteunde publicaties (selectie):
ICT-gebruik, locatiedynamiek en de toekomst van steden (2004), M. van Geen-

huizen. Faculteit Technologie, Bestuur en Management, TU-Delft. Zie: 
www.nwo.nl/mes (resultaten).

Negotiating common ground. Tools for multidisciplinary teams (2005), P.J. 
Beers. Dissertatie Open Universiteit. Heerlen. Zie: www.nwo.nl/mes 
(resultaten).

Zorgprofessionals en ICT – op weg naar geïntegreerde zorg? Een onderzoek naar 
de veranderende professionele netwerken in de zorg (2005), R. Bal en M. 
Berg. Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, 
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Erasmus Medisch Centrum. Zie: www.nwo.nl/mes (resultaten).
ICT en de opkomst van de transitionele arbeidsmarkt (2005), W. Trommel. 

Universiteit Twente; Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie. Zie: 
www.nwo.nl/mes (resultaten).

Ondernemen in netwerken. Nieuwe en groeiende bedrijven in de informatiesa-
menleving (2004), W. Hulsink, D. Manuel en E. Stam (red.). Assen: Van 
Gorcum. 

The economics of the digital society (2005), L. Soete en B. ter Weel (red.). Ed-
ward Elgar: Cheltenham.
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Inhoudsopgaven 2003 – 2005

Jaarboek ICT en samenleving 2003 –  De sociale dimensie van technologie
  ICT en samenleving: Jos de Haan en Jan Steyaert
2  Sociale ongelijkheid en ICT: Jos de Haan
3  Je chat met de hele wereld, maar kent je buurman niet meer: Jan Steyaert
4  Burgerengagement in de digitale wereld: Valerie Frissen
5  ICT in de multiculturele samenleving: Leen d’Haenens
6  Betrouwbaarheid van internetinformatie: Anton Vedder
7  E-commerce: Vincent Fructuoso van der Veen en Jos de Haan
8  ICT en de organisatie van arbeid: Bram Steijn 
9   Digitale communicatie door culturele instellingen; een inhoudsana-

lyse van websites van theaters en musea: Andries van den Broek, Jolijn 
Broekhuizen en Frank Huysmans

Jaarboek ICT en samenleving 2004 – Beleid in praktijk
  Beleid in praktijk: Oene Klumper en Jos de Haan
2  Door internet verbonden: de beleving van sociale contacten: Jos de Haan
3   De wijk op het web: ontwikkeling van wijkwebsites in Nederlandse ste-

den: Marcel Boogers en Miriam Lips
4   Effecten van ICT op sociale cohesie in Cyburg, Amsterdam: Dennis Bec-

kers
5   Cameratoezicht en verplaatsing van criminaliteit en overlast: Sander 

Flight
6  ICT en gender in Europa: Nelly Oudshoorn
7   Bruggen bouwen met virtuele middelen: Lilian Linders en Nicole Goos-

sens
8   Het Amsterdams Computer Clubhuis: creatief met computers: Lenie 

Brouwer
9   Digitale democratie binnen de gemeente Hoogeveen: Renée van Os en 

Nicholas W. Jankowski
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0  Lessen uit de praktijk, inspiratie voor beleid: Jos de Haan en Oene 
Klumper 

Jaarboek ICT en samenleving 2005 – Kennis in netwerken
  ICT in de kennis- en netwerkeconomie: Lambert van der Laan en Jos de 

Haan 
2  ICT en innovatievermogen: internationale trends: Kees Breed, Peer Ede-

rer en Ron Meyer
3  ICT-starters en hun netwerken: Wim Hulsink, Tom Elfring en Dick Ma-

nuel
4  Warme relaties en koele kanalen: sociale cohesie en ICT-gebruik in orga-

nisaties: Marianne Simons en Jan de Ridder
5  Innovatief human resource management door ICT; e-HRM als hoop of 

vrees? Huub Ruël, Tanya Bondarouk en Jan Kees Looise
6  Kennisdeling in online groepen: de sociale inbedding van online interac-

tie in offline relaties: Uwe Matzat
7 Taakherschikking en ICT in de zorg: Roland Bal en Antoinette de Bont 
8 Leren en ICT: Hans van Gennip en Huub Braam
9  ICT-competenties en computerangst van werknemers: Bram Steijn en 

Kea Tijdens
0 Scholing van werkenden via ICT: Arie Gelderblom en Jaap de Koning


