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Algemene inleiding bij de webopdrachten

Bij het boek Leefwerelden van jongeren horen webopdrachten. Het doel van deze opdrachten is 
met behulp van de kennis uit het boek een analyse van een berichtgeving, een vraagstuk of een 
discussie te maken. De kennis uit het boek bestaat uit noties, begrippen, verbanden en inzichten 
die samen te beschouwen zijn als een soort gereedschapskist. Je kunt ermee aan de slag om een 
bepaald thema, jeugdvraagstuk of debat te verkennen en om de verschillende argumenten en 
beweringen die je daarbij tegenkomt te onderscheiden en te analyseren. Een belangrijk oogmerk 
daarbij is om vaardigheid te ontwikkelen in het beoordelen hoe steekhoudend argumenten en 
beweringen eigenlijk zijn. Met andere woorden: wat is hun betekenis en belang en hoe passen ze 
in de redeneringen die worden gevolgd? 

Bijna elk hoofdstuk is voorzien van een of meerdere opdrachten. Aan de opdracht gaat een 
korte inleiding op het thema of vraagstuk vooraf. Daarna volgt een stappenplan waarin wordt 
aangegeven hoe informatie te verzamelen, te analyseren, en hoe tot een (afgewogen) oordeel of 
conclusie te komen. Soms wordt ook gevraagd aan het eind, op basis van de analyse, een soort 
advies te schrijven. Op deze manier dienen de opdrachten ertoe om de stof uit het boek te verdie-
pen en te actualiseren. 

De opdrachten lenen zich er goed voor om samen te werken in tweetallen of in groepjes. Je 
kunt bijvoorbeeld bij het verzamelen van informatie en bij het aanbrengen van ordening taken 
verdelen. Voorts kun je dan gezamenlijk de bijeengebrachte informatie analyseren en een verslag 
schrijven. Bij veel opdrachten gaat het erom te weten te komen wat de informatie, argumenten en 
beweringen in het licht van de kennis uit het boek waard zijn. Het kan een meerwaarde hebben 
om dat samen met anderen te doen en daarbij uit te wisselen wat je opvalt en hoe je de kwaliteit 
van redeneringen beoordeelt. Het zal het werken aan de opdrachten in ieder geval levendiger 
maken. En wellicht kun je de inzichten en standpunten ook aan elkaars ervaringen toetsen. 

Hieronder volgen enkele algemene aanwijzingen waar je op moet letten bij het verzamelen 
en beoordelen van berichten uit de media en uitkomsten van onderzoek. Ze kunnen helpen de 
informatie op hun juiste waarde te schatten. 

Waarop letten?
Een groot aantal van de webopdrachten gaat over berichtgeving en discussies in de media en over 
uitkomsten van (recent) onderzoek. Het doel is verschillende meningen op te sporen of argumen-
ten voor en tegen een bepaald standpunt te onderscheiden of discussies in kaart te brengen of 
uitkomsten van onderzoek in de analyse en beschouwing te betrekken. Aan het eind wordt dan 
meestal gevraagd tot een afgewogen oordeel of conclusie te komen. 

Veel discussies over jongeren zijn mengelingen van feiten, gevolgtrekkingen, interpretaties, 
beelden en mythes. Zo’n kluwen is vaak lastig te ontrafelen. Wat is waar en wat is niet waar? Wat is 
overdreven? Waar worden groepen onterecht over één kam geschoren? Niettemin kunnen we pa-
tronen onderscheiden die in de discussies, in de berichtgeving en in de achtergrondinformatie van 
de media vaak worden gevolgd. Ze zijn te beschouwen als een soort medialogica’s die gemakkelijk 
een vertekend beeld van situaties of gebeurtenissen kunnen oproepen. Het is handig om bij de op-
drachten deze patronen en hun invloed te kunnen herkennen. Hieronder volgen de belangrijkste: 
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1 Het glas is halfvol of  halfleeg 
 Het zijn twee manieren om hetzelfde te zeggen, maar wel met een verschillende lading. De 
eerste is positief en wijst op wat er over is, de tweede is negatief en wijst op wat weg is. 

2 Het ‘pars pro toto’-denken
 Bevindingen die gelden voor een deel of een selectie van de jeugd worden tot algemeen ken-
merk van een groep of zelfs van alle jongeren verheven. Wat karakteristiek is voor een deel, 
wordt vervolgens toegeschreven aan het geheel. We hebben hier te maken met het ongeoor-
loofd generaliseren. 

3 Beroep op (twijfelachtig) onderzoek
 Vaak worden uitkomsten van onderzoek aangehaald ter ondersteuning van een bewering. Harde 
cijfers doen het in de nieuwsgaring altijd beter dan de meer genuanceerde uitkomsten uit kwali-
tatief onderzoek. Maar de manier waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd en de 
conclusies die daaraan worden verbonden zijn vaak niet in overeenstemming met de werkelijke 
uitkomsten van het onderzoek of het voorbehoud dat daarbij moet worden gemaakt. De argeloze 
lezer of luisteraar krijgt percentages voorgeschoteld die eigenlijk gevolgtrekkingen of interpreta-
ties blijken te zijn die misleidend verpakt zijn in cijfers. Als men op zoek gaat naar de oorsprong 
van de cijfers, blijkt niet zelden heel iets anders of dat heel andere interpretaties mogelijk zijn.

4  Verbinding met een ‘gerespecteerde’ autoriteit
 Door een autoriteit op het gebied van jeugdvraagstukken aan het woord te laten voeg je over-
tuigingskracht aan een mening of uitspraak toe. Veel mensen zijn gevoelig voor wat deskun-
digen van een bepaald vraagstuk vinden, ook als het om een mening gaat, en zijn zo sneller 
geneigd om in de beweringen mee te gaan. 

Een bericht uit NRC Handelsblad van 12 april 2012 dat deze al patronen in zich heeft, is het volgende:

Uitblinken vindt de klas een vies woord
Dertig procent van de brugklassers vindt bovengemiddeld presteren op school niet te 
doen of sociaal ongewenst. Het is treurig gesteld met de leermotivatie.

Door onze redacteur Mark Hoogstad

Rotterdam. Eén op de drie brugklasleerlingen heeft het gevoel niet te kunnen of te mo-
gen excelleren op school. Van de twaalf- en dertienjarigen uit gecombineerde vmbo-/
havoklassen meent zelfs 41 procent dat ze beter niet tot de besten kunnen behoren. Dit 
blijkt uit het vorige week gepresenteerde onderzoek Leerlijn van het Centrum Brein & 
Leren, dat is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volgens directeur Jelle Jolles van het Centrum Brein & Leren bevestigen de uit-
komsten dat het Nederlandse onderwijs lijdt aan ‘een zesjescultuur’, zoals critici 
graag mogen beweren: presteren is een vies woord, de middelmaat is de norm ge-
worden. “Niets moet, alles mag en iedereen vindt het eigenlijk wel best zo. Dat is 
wat doorklinkt in de antwoorden, en dat is op z’n zachtst gezegd zorgelijk te noemen. 
Kinderen worden klaarblijkelijk niet aangemoedigd en niet geïnspireerd om het beste 
in zichzelf naar boven te halen.”



p. 3 van 3

Algemene inleiding bij de webopdrachten – Leefwerelden van jongeren

[…]
Jolles, hoogleraar hersenen, gedrag en educatie aan de VU, constateert dat de praktijk 
weerbarstiger is dan de Haagse realiteit. “Al die organisatorische maatregelen, de een 
vaak nog mooier dan de ander, vinden op de werkvloer amper weerklank, omdat ze 
niet aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.” 

Allereerst is bovenstaande krantenkop misleidend omdat het maar om 30 procent van de leerlin-
gen gaat, zo blijkt uit het artikel zelf. Het is dus niet zo dat een hele klas dat vindt. De kop is een 
voorbeeld van pars pro toto-denken. Wat opgaat voor een derde of hoogstens de helft, wordt de 
hele klas aangerekend. In de tweede plaats had er in de opening van het artikel ook kunnen staan 
dat meer dan twee derde van de leerlingen zich niet gehinderd voelt om tot de besten te behoren 
(het glas is halfvol) in plaats van dat 30 procent het sociaal ongewenst of niet te doen vindt om bo-
vengemiddeld te presteren (het glas is halfleeg). Ten slotte wordt een onderzoeker aan het woord 
gelaten om de (vermeende?) treurigheid van de situatie kracht bij te zetten. 


