
p. 1 van 3

Opdracht bij hoofdstuk 1 – Leefwerelden van jongeren

Opdracht bij
hoofdstuk 1: Een nieuwe blik op jongeren

BElAngrijkE discussiEs OvEr hEdEndAAgsE jEugd
Wie hoofdstuk 1 heeft bestudeerd, zal hebben ontdekt dat er drie grote discussies gaande zijn als 
het om de hedendaagse jeugd gaat:
1 De invloed van de informatietechnologie en in het bijzonder de sociale media 

 Jongeren zouden een soort voorhoede vormen, die het snelst en het meest de nieuwe ICT in 
haar leefwereld heeft ingepast. Zij zouden anders met informatie omgaan en het anders ver-
werken dan vorige generaties en daardoor zou het huidige onderwijs niet zijn afgestemd op 
hun informatie- en leerbehoeften. En in hun onderlinge communicatie spelen de sociale media 
een steeds grotere rol. Er zijn bijvoorbeeld nog maar weinig jongeren die niet op Facebook zit-
ten. De discussie gaat over de voor- en nadelen van deze ontwikkeling. Naast pleitbezorgers van 
deze veranderingen zijn er ook critici die zich afvragen of het allemaal wel goud is wat er in de 
virtuele wereld blinkt. Zij vrezen bijvoorbeeld dat deze ontwikkeling ten koste gaat van essenti-
ele cognitieve vaardigheden, zoals concentratie, abstractie en logisch redeneren. 

2  De betekenis van nieuwe inzichten die naar voren komen uit hedendaags hersenonderzoek bij 
jongeren
 Een nieuwe techniek – de MRI-scan – heeft het mogelijk gemaakt beter en nauwkeuriger on-
derzoek te doen naar de activiteit van de verschillende hersendelen. Uit onderzoek is gebleken 
dat frontale hersendelen bij jongeren tussen twaalf en twintig jaar nog niet uitontwikkeld zijn. 
En dat zijn met name die gebieden waar fysiologisch gezien de belangrijke functies van sturing 
en planning zetelen. Deze bevindingen zijn aangegrepen om te beweren dat jongeren in deze 
leeftijdscategorie nog niet rijp zijn voor organisatie en verantwoordelijkheid aangaande hun 
eigen leren en leven. Zij zouden daarom vooral structuur en leiding nodig hebben. 

3 Doorgeschoten individualisering en verlies van sociale waarden en normen
 De derde discussie spitst zich toe op het al of niet vermeende gebrek aan sociale waarden en 
normen. Onderzoeken zouden uitwijzen dat hedendaagse jongeren vooral op zichzelf gericht 
zijn, leven voor de kicks, geen grenzen kennen en weinig boodschap hebben aan de gemeen-
schap en de maatschappij. Maar deze onderzoeken zijn omstreden. 

De opdracht bij hoofdstuk 1 beperkt zich tot de eerste en de derde discussie. Het eerste voorbeeld 
gaat over een onderzoek waaruit zou blijken dat veel jongeren verslaafd zijn aan sociale media. 
Het tweede voorbeeld gaat over de bewering dat jongeren van tegenwoordig geen grenzen meer 
zouden kennen en te veel ik-gericht zijn. Opdrachten die bij de tweede discussie passen, volgen 
later bij hoofdstuk 7, 8 en 9. 
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 Opdracht 
Analyseer voorgenoemde twee discussies in de media en de onderzoeken die daarbij worden aan-
gehaald.

1  Verzamel de relevante informatie die weergeeft waarover de discussies in de media gingen en 
gaan. (Enkele belangrijke websites met informatie vind je hieronder om je op weg te helpen, 
maar zoek ook zelf verder.) Onderscheid hoofd- en bijzaken.

2  Analyseer de discussies. Ga daarbij na of er sprake is van eerder genoemde (betoog)patronen 
en gebruik uit hoofdstuk 1 wat er gezegd wordt over jeugdonderzoek. Wat is de belangrijkste 
stellingname? Welke argumenten worden gebruikt? Wie beweert wat? Welke onderzoeksge-
gevens worden aangehaald om de beweringen te staven of worden juist bestreden? Hoe be-
trouwbaar 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 de onderzoeken is gevonden?

3  Breng je bevindingen samen in een betoog. Geef weer wat de belangrijkste argumenten zijn, 
welke onderzoeksgegevens worden aangehaald, en maak duidelijk hoe sterk of 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 geconcludeerd kan/mag worden. 

suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
Jongeren verslaafd aan Facebook?
•  http://cult.dejaap.nl/2012/05/09/journalistiek-blundert-met-onderzoek-jongeren-gestrest-

door-sociale-media
• http://nos.nl/video/370708-jongeren-krijgen-stress-van-sociale-media.html
•  http://www.mediaenmaatschappij.nl/index.php/publiciteit/persberichten/198-persbericht-

onderzoek-jongeren-lijden-aan-social-media-stress-sms-campagne-ikbenoffline-nl-van-start
•  http://www.metronieuws.nl/nieuws/jeugd-lijdt-aan-stress-dankzij-social-media/

SrZleh!9LeDUhKK2llGQ
• http://www.nwtonline.nl/nl/weblog/961/het-nos-journaal-ontdekt-een-probleem.html
• http://www.nwtonline.nl/nl/weblog/976/index.html

De grenzeloze jeugd? Te vrij opgevoed?
•  http://nos.nl/artikel/100567-kinderen-worden-te-vrij-opgevoed.html
•  http://vimeo.com/25065344
•  http://www.motivaction.nl/153/d%3A779/Nieuws/Artikelen/Motivaction_uitgave-De-grenzelo-

ze-generatie-verschijnt-30-november/sid/0a8140eefd
•  http://www.motivaction.nl/content/johan-de-wittlezing-2010-het-beste-dient-zich-niet-vanzelf-

aan-debat-over-jeugd-en-opvoeders
•  http://www.nieuwamsterdam.nl/de-grenzeloze-generatie-en-de-eeuwige-jeugd-van-hun-opvoeders
•  http://www.onderwijsvanmorgen.nl/de-grenzeloze-generatie-in-de-klas
•  http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1178807/2009/12/02/rsquo-Ouders-we-

http://cult.dejaap.nl/2012/05/09/journalistiek-blundert-met-onderzoek-jongeren-gestrest-door-sociale-media/
http://cult.dejaap.nl/2012/05/09/journalistiek-blundert-met-onderzoek-jongeren-gestrest-door-sociale-media/
http://nos.nl/video/370708-jongeren-krijgen-stress-van-sociale-media.html
http://www.mediaenmaatschappij.nl/index.php/publiciteit/persberichten/198-persbericht-onderzoek-jongeren-lijden-aan-social-media-stress-sms-campagne-ikbenoffline-nl-van-start
http://www.mediaenmaatschappij.nl/index.php/publiciteit/persberichten/198-persbericht-onderzoek-jongeren-lijden-aan-social-media-stress-sms-campagne-ikbenoffline-nl-van-start
http://www.metronieuws.nl/nieuws/jeugd-lijdt-aan-stress-dankzij-social-media/SrZleh!9LeDUhKK2llGQ/
http://www.metronieuws.nl/nieuws/jeugd-lijdt-aan-stress-dankzij-social-media/SrZleh!9LeDUhKK2llGQ/
http://www.nwtonline.nl/nl/weblog/961/het-nos-journaal-ontdekt-een-probleem.html
http://www.nwtonline.nl/nl/weblog/976/index.html
http://nos.nl/artikel/100567-kinderen-worden-te-vrij-opgevoed.html
http://vimeo.com/25065344
http://www.motivaction.nl/153/d%3A779/Nieuws/Artikelen/Motivaction_uitgave-De-grenzeloze-generatie-verschijnt-30-november/sid/0a8140eefd
http://www.motivaction.nl/153/d%3A779/Nieuws/Artikelen/Motivaction_uitgave-De-grenzeloze-generatie-verschijnt-30-november/sid/0a8140eefd
http://www.motivaction.nl/content/johan-de-wittlezing-2010-het-beste-dient-zich-niet-vanzelf-aan-debat-over-jeugd-en-opvoeders
http://www.motivaction.nl/content/johan-de-wittlezing-2010-het-beste-dient-zich-niet-vanzelf-aan-debat-over-jeugd-en-opvoeders
http://www.nieuwamsterdam.nl/de-grenzeloze-generatie-en-de-eeuwige-jeugd-van-hun-opvoeders
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/de-grenzeloze-generatie-in-de-klas/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1178807/2009/12/02/rsquo-Ouders-weten-dat-zij-grenzen-moeten-stellen-rsquo.dhtml
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ten-dat-zij-grenzen-moeten-stellen-rsquo.dhtml
•  http://wetenschap.dejaap.nl/2009/12/08/de-grenzeloze-generatie

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1178807/2009/12/02/rsquo-Ouders-weten-dat-zij-grenzen-moeten-stellen-rsquo.dhtml
http://wetenschap.dejaap.nl/2009/12/08/de-grenzeloze-generatie/

