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1 Een brede blik op jongeren
Arjan Dieleman

Belangrijke discussies over de hedendaagse jeugd

Wie hoofdstuk 1 heeft bestudeerd, zal hebben ontdekt dat er verschillende discussies 
gaande zijn met betrekking tot de hedendaagse jeugd. Die discussies gaan over de vol-
gende thema’s:

1 Veranderingen in het jongerenbestaan
Het jongerenbestaan van nu verschilt van dat vijftig jaar geleden. Toen was het gang-
baar om te spreken van een moratorium: een periode van uitstel van verplichtingen en 
verantwoordelijkheden die nodig werd geacht om jongeren in staat te stellen om te on-
derzoeken en te ontdekken wat bij hen paste. Van dat moratorium is weinig meer over. 
Jongeren hebben het (te) druk. De prestatiedruk van school en studie is toegenomen: 
 jongeren kunnen zich nauwelijks nog misstappen in hun onderwijsloopbaan veroorlo-
ven. Daarnaast hebben de meeste jongeren bijbaantjes, en vaak doen ze ook nog aan 
sport en/of muziek. Dit alles moeten hedendaagse jongeren zien te combineren en tot 
een goed einde weten te brengen. 

2 De invloed van de sociale media
Sociale media zijn voor de huidige generaties een vanzelfsprekendheid. Er zijn bijvoor-
beeld nog maar weinig jongeren die níét op Facebook of Instagram zitten. Maar de dis-
cussie over de voor- en nadelen blijft voortduren. Vooral het overmatige gebruik van 
sociale media moet het ontgelden: jongeren kunnen eraan verslaafd raken. Bovendien 
vrezen critici dat dit overmatige gebruik ten koste gaat van essentiële cognitieve vaardig-
heden, zoals zich concentreren, abstraheren en logisch redeneren. Het idee dat multi-
tasking een efficiënte manier van leren en werken is, beschouwen experts inmiddels als 
een mythe. 

3 De betekenis van nieuwe inzichten die naar voren komen uit hedendaags hersenonderzoek bij 
jongeren

Een nieuwe techniek – de MRI-scan – heeft het mogelijk gemaakt om beter en nauw-
keuriger onderzoek te doen naar de activiteit van de verschillende hersendelen. Uit on-
derzoek is gebleken dat de frontale hersendelen bij jongeren tussen 12 en 20 jaar nog niet 
uitontwikkeld zijn, en dat zijn juist de gebieden waar fysiologisch gezien de belangrijke 
functies van sturing en planning zetelen. Deze bevindingen zijn aangegrepen om te be-
weren dat jongeren in deze leeftijdscategorie nog niet rijp en verantwoordelijk genoeg 
zijn om hun eigen leren en leven te organiseren. Zij zouden daarom veel structuur en lei-
ding nodig hebben. Anderen vinden het echter te vroeg om zulke vergaande conclusies 
te trekken. 

4 Voltooide individualisering en verlies van sociale waarden en normen
De individualisering van de Nederlandse samenleving lijkt voltooid. Vooral jongeren 
zouden meer dan ooit op zichzelf gericht zijn. Dat zou ten koste gaan van sociale normen 
en waarden. Onder jongeren heerst een gebrek aan gemeenschapszin en maatschappe-
lijke betrokkenheid, zo is een veelgehoorde kritiek. Maar er zijn ook tegengeluiden: is het 
werkelijk zo slecht gesteld met de sociale houding van jongeren?
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Opdracht
Kies één of twee van de voorgaande thema’s en analyseer de bijbehorende discussies in 
de media en de onderzoeken die daarvoor worden aangehaald.

a Verzamel relevante informatie die weergeeft waarover de discussies in de media gin-
gen en gaan. (Hierna vind je enkele belangrijke websites om je op weg te helpen, maar 
zoek ook zelf verder.) Onderscheid hoofd- en bijzaken.

b  Analyseer de discussies. Maak daarbij gebruik van wat in hoofdstuk 1 gezegd wordt 
over jeugdonderzoek. Wat is de belangrijkste stellingname? Welke argumenten wor-
den gebruikt? Wie beweert wat? Welke onderzoeksgegevens worden aangehaald om 
de beweringen te staven? Hoe betrouwbaar of houdbaar zijn die onderzoeksgegevens? 
Rechtvaardigen de onderzoeksgegevens de interpretaties die eraan worden gegeven? 
Hoe verhouden de mediaberichten zich tot wat er werkelijk in het onderzoek of in de 
onderzoeken is gevonden?

c  Breng je bevindingen samen in een betoog. Geef weer wat de belangrijkste argumen-
ten zijn en welke onderzoeksgegevens worden aangehaald, en maak duidelijk hoe 
sterk of hoe zwak deze gegevens zijn. Laat zien wat de tegenargumenten zijn. Laat ook 
zien wat de rol van de media in dezen is. Geef ten slotte aan wat volgens jou geconclu-
deerd kan/mag worden.

Suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
1 Veranderingen in het jongerenbestaan

– jeugdmonitor.cbs.nl/publicaties/jaarrapport-2018
– www.nrc.nl/nieuws/2018/09/05/om-zes-uur-sporten-en-huiswerk-dat-haal-je-niet-

a1615427
– www.trouw.nl/samenleving/de-vele-koppen-van-het-studiestressmonster~a766

1a111/
– www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/steeds-meer-scholieren-hebben-een-bijbaan
– www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/32/welzijn-van-jongeren-geluk-en-tevreden-

heid-met-het-leven-onder-jongeren-van-12-tot-25-jaar
– 25burnout.nl/de-cijfers-en-statistieken-van-jongeren-en-burn-out/
– www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studenten-bezwijken-psychisch-onder-

prestatiedruk-de-psychologen-zijn-niet-aan-te-slepen~b4246d57/
– www.vtv2018.nl/druk-neemt-toe
– www.iso.nl/2019/01/onderzoek-groot-aandeel-lenende-studenten-ervaart-prestatie-

druk-en-psychische-klachten-door-leenstelsel/

2 De invloed van de sociale media
– www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/jongvolwassenen-vaker-verslaafd-aan-sociale-

media
– www.parool.nl/amsterdam/studenten-studie-lijdt-onder-verslaving-sociale-

media~a4598412/
– www.iso.nl/2018/04/zeven-op-de-10-studenten-ervaart-prestatiedruk-actieplan-

studentenwelzijn-pleit-voor-integrale-aanpak/
– www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding
– www.youtube.com/watch?v=_MlP65jbAWc
– en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Surplus

https://jeugdmonitor.cbs.nl/publicaties/jaarrapport-2018
http://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/05/om-zes-uur-sporten-en-huiswerk-dat-haal-je-niet-a1615427
http://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/05/om-zes-uur-sporten-en-huiswerk-dat-haal-je-niet-a1615427
http://www.trouw.nl/samenleving/de-vele-koppen-van-het-studiestressmonster~a7661a111/
http://www.trouw.nl/samenleving/de-vele-koppen-van-het-studiestressmonster~a7661a111/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/steeds-meer-scholieren-hebben-een-bijbaan
http://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/32/welzijn-van-jongeren-geluk-en-tevredenheid-met-het-leven-onder-jongeren-van-12-tot-25-jaar
http://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/32/welzijn-van-jongeren-geluk-en-tevredenheid-met-het-leven-onder-jongeren-van-12-tot-25-jaar
http://25burnout.nl/de-cijfers-en-statistieken-van-jongeren-en-burn-out/
http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studenten-bezwijken-psychisch-onder-prestatiedruk-de-psychologen-zijn-niet-aan-te-slepen~b4246d57/
http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/studenten-bezwijken-psychisch-onder-prestatiedruk-de-psychologen-zijn-niet-aan-te-slepen~b4246d57/
http://www.vtv2018.nl/druk-neemt-toe
http://www.iso.nl/2019/01/onderzoek-groot-aandeel-lenende-studenten-ervaart-prestatiedruk-en-psychische-klachten-door-leenstelsel/
http://www.iso.nl/2019/01/onderzoek-groot-aandeel-lenende-studenten-ervaart-prestatiedruk-en-psychische-klachten-door-leenstelsel/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/jongvolwassenen-vaker-verslaafd-aan-sociale-media
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/jongvolwassenen-vaker-verslaafd-aan-sociale-media
http://www.parool.nl/amsterdam/studenten-studie-lijdt-onder-verslaving-sociale-media~a4598412/
http://www.parool.nl/amsterdam/studenten-studie-lijdt-onder-verslaving-sociale-media~a4598412/
http://www.iso.nl/2018/04/zeven-op-de-10-studenten-ervaart-prestatiedruk-actieplan-studentenwelzijn-pleit-voor-integrale-aanpak/
http://www.iso.nl/2018/04/zeven-op-de-10-studenten-ervaart-prestatiedruk-actieplan-studentenwelzijn-pleit-voor-integrale-aanpak/
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Mediaopvoeding
http://www.youtube.com/watch?v=_MlP65jbAWc
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_Surplus
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3 De betekenis van nieuwe inzichten die naar voren komen uit hedendaags hersenonderzoek bij 
jongeren
– docplayer.nl/17832-Eveline-crone-het-puberende-brein-samenvatting.html
– www.youtube.com/watch?v=6xo6KGWFXHA
– www.youtube.com/watch?v=7Tcd1zrAqow
– www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/ruzie-over-het-puberbrein-1232180-a634184
– www.montessori.nl/5/400/opvoedingskramp-rsquo-door-verkeerd-beeld-van- 

jongeren.html

4 Voltooide individualisering en verlies van sociale waarden en normen
– www.trouw.nl/home/-ouders-weten-dat-zij-grenzen-moeten-stellen-~a876a269/
– www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/13/4-op-de-10-jongeren-geinteresseerd-in-politiek
– www.trouw.nl/home/-grenzeloze-generatie-is-narcistisch-~ab55e750/
– www.youtube.com/watch?v=9tGQ8QxhE3Y
– www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-

Participatie-van-jongeren
– www.narcisme.net/narcisme/narcisme-jeugd/
– www.volkskrant.nl/wetenschap/je-bent-jong-en-je-vindt-jezelf-heel-bijzonder-zijn-

jongeren-echt-zo-narcistisch~b20c9e9e/
– www.youtube.com/watch?v=XD9x3OwqKes
– www.ingentaconnect.com/contentone/aup/pedagog/2017/00000037/00000002/art0

0002?crawler=true&mimetype=application/pdf

https://docplayer.nl/17832-Eveline-crone-het-puberende-brein-samenvatting.html
http://www.youtube.com/watch?v=6xo6KGWFXHA
http://www.youtube.com/watch?v=7Tcd1zrAqow
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/04/13/ruzie-over-het-puberbrein-1232180-a634184
http://www.montessori.nl/5/400/opvoedingskramp-rsquo-door-verkeerd-beeld-van-jongeren.html
http://www.montessori.nl/5/400/opvoedingskramp-rsquo-door-verkeerd-beeld-van-jongeren.html
http://www.trouw.nl/home/-ouders-weten-dat-zij-grenzen-moeten-stellen-~a876a269/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/13/4-op-de-10-jongeren-geinteresseerd-in-politiek
http://www.trouw.nl/home/-grenzeloze-generatie-is-narcistisch-~ab55e750/
http://www.youtube.com/watch?v=9tGQ8QxhE3Y
http://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Participatie-van-jongeren
http://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Participatie-van-jongeren
http://www.narcisme.net/narcisme/narcisme-jeugd/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/je-bent-jong-en-je-vindt-jezelf-heel-bijzonder-zijn-jongeren-echt-zo-narcistisch~b20c9e9e/
http://www.volkskrant.nl/wetenschap/je-bent-jong-en-je-vindt-jezelf-heel-bijzonder-zijn-jongeren-echt-zo-narcistisch~b20c9e9e/
http://www.youtube.com/watch?v=XD9x3OwqKes
http://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/pedagog/2017/00000037/00000002/art00002?crawler=true&mimetype=application/pdf
http://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/pedagog/2017/00000037/00000002/art00002?crawler=true&mimetype=application/pdf

