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Opdrachten bij 
hoofdstuk 3: vriendschappen en jeugdcultuur

jEugdcultuur: AuthEntiEkE Of cOmmErciEEl gEstuurdE uiting vAn 
jOng zijn? 
Al sinds de opkomst ervan in de jaren vijftig buigen opvoeders, media en wetenschappers zich 
over de vraag waar jeugdcultuur ‘vandaan’ komt, hoe zich met grote regelmaat veranderingen 
voordoen in de verschijningsvormen ervan, waarom bepaalde groepen jongeren zich tot bepaalde 
stijlen aangetrokken voelen en welke motieven achter het behoren tot een jeugdstijl of subcul-
tuur schuilgaan. De laatste jaren gaat de discussie vooral over de vraag hoe ‘authentiek’ of juist 
‘commercieel’ jeugdcultuur eigenlijk is. Er gaan immers miljarden om in de productie van kleding, 
creatie en verspreiding van muziek en exploitatie van uitgaansgelegenheden. Zijn jongeren zich 
daarvan bewust of zijn ze naïeve volgelingen van wat de industrie hun aanreikt? 

Op ‘Achterwerk’ (de achterkant van de VPRO-gids, waarop jongeren elkaar berichten, adviezen en 
gedichtjes sturen) uit een meisje de hartenkreet ‘Ik wil opvallen’ (2011, #51). Hierop reageert een 
17-jarig meisje met het volgende advies: ‘Lief  Saai Gewoon Meisje. Als je emo of  gothic wilt worden, 
moet je het gewoon doen. Toen ik een jaar of  13 was wilde ik dat ook. Om te beginnen: de beste ma-
nier om op te vallen is door kleding. Je zal van je moeder vast niet ineens een heftige gothic mogen 
worden, maar als je gaat shoppen kun je best wat meer alternatieve kleding kopen. Let ook op acces-
soires zoals polsbandjes, sjaals en hoedjes of  draag eens wat meer eyeliner. Muziek is ook belangrijk 
voor je stijl, dus ontdek nieuwe bands door te zoeken op YouTube of  aan vrienden te vragen wat zij 
luisteren. Vrienden zijn sowieso heel belangrijk, want zonder vrienden uit de subcultuur hoor je er 
natuurlijk niet echt bij. Er zijn ook gothic- en fantasy fairs en beurzen.’ 

Gaat het zó? Een bewuste keuze om als 13-jarige op te vallen, en dan vervolgens op zoek gaan 
naar een stijl en bijbehorende kleding, muziek, make-up? Waar komt die stijl dan vandaan, hoe 
wordt die gecreëerd, gedeeld en verspreid? En maakt het uit om welke subcultuur en jeugdstijl 
het gaat, in welke mate de commercie er invloed en ‘grip’ op heeft? Authentieke creatie of com-
merciële promotie, of allebei? En hoe blijvend of vergankelijk is zo’n creatie? (zie paragraaf 3.5 op 
blz. 86 in het boek). 

 Opdracht 1
Ontwerp een onderzoeksopzet naar de oorsprong en betekenis van een bepaalde bestaande of 
al uitgedoofde jeugdstijl (gothic, Lonsdale, skaters, hiphop), waarbij je drie aspecten aan de orde 
laat komen: 

1  Een typering en beschrijving van de oorsprong van de jeugdstijl. Hiervoor raadpleeg je hoofd-
stuk 3 en diverse literatuurbronnen waarnaar in dit hoofdstuk verwezen wordt, alsook even-
tueel aanvullende bronnen waarvan je de betrouwbaarheid en authenticiteit onderbouwt. 
Besteed onder andere aandacht aan de psychologische, sociologische en commerciële beteke-
nis van deze jeugdstijl. 
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2  Een onderzoek naar hoe en waarom bepaalde jongerengroepen deze stijl en trend volgen. 
Als het om een actuele stijl gaat, kun je een aantal jongeren interviewen (op basis van een 
zorgvuldig opgestelde interviewleidraad). Als het om een uitgedoofde jeugdstijl gaat, probeer 
je via gepubliceerde verhalen en mode- en muziektijdschriften dicht bij de leefwereld en be-
leving van de jongeren te komen.

3  Een schets van de media-aandacht die deze stijl en deze jongeren krijgen of hebben gekregen. 
Op welke manier komt deze stijl in beeld, in welke media? Besteed aandacht aan de wijze van 
beeldvorming, onderscheid feit en mythe.

Het eindresultaat is een paper waarin je de opzet, de uitvoering en het resultaat van het onder-
zoek laat zien. Resultaat kan ook een filmpje zijn, waarin het verloop van je onderzoek in woord 
en beeld zichtbaar wordt gemaakt. Ook in het geval van een film verwijs je naar het type bronnen 
dat je geraadpleegd hebt (schriftelijke bronnen, geraadpleegde experts, geïnterviewde jongeren) 
en de manier waarop je tot je conclusies bent gekomen. 

virtuElE En lEvEnsEchtE vriEndschAppEn: EEn rEAlistisch  
OndErschEid?
Sinds de opkomst van sociale netwerksites als MySpace, Hyves en Facebook wordt er onderzoek 
gedaan naar het gebruik ervan door jongeren, naar de risico’s en gevaren ervan, naar de meer-
waarde die ze hebben voor jonge gebruikers. Zo is bekend dat jongeren sociale media gebruiken 
om contact met bekenden van school, buurt en vakantie te onderhouden, om informatie te ver-
zamelen, om spelletjes te spelen en om foto’s, muziek en reiservaringen te delen. De laatste jaren 
wordt steeds meer onderzoek gedaan naar internet als omgeving voor het aangaan en onder-
houden van vriendschappen. Terwijl enige jaren geleden vooral positieve berichten verschenen 
over de mogelijkheden die internet biedt tot het aangaan van vriendschappen, wijst onderzoek 
door providers en jongerenwebsites ook op het risico van isolement, wanneer er buiten internet 
weinig of geen sociale contacten in de ‘echte’ wereld gelegd en onderhouden worden. Online- en 
offlinevriendschappen hebben niet dezelfde betekenis; ze kunnen elkaar versterken, maar ook 
uitsluiten. Hoe zit het nu: op welke manier dragen sociale media bij aan vriendschappen, klopt 
het beeld van de sociaal geïsoleerde nerd of juist van die sociaal handige socializer nu wel of niet? 

 Opdracht 2
Formuleer een vraagstelling en ontwerp een onderzoek naar het gebruik, de betekenis en de in-
vloed van sociale media op de vriendschappen van jongeren. Hierbij kun je meerdere typen bron-
nen (schriftelijke bronnen, internetsites, raadpleging experts, interviews/enquête onder jongeren, 
chatsessies via internet) gebruiken. De start ligt bij een vraagstelling die op basis van objectieve en 
feitelijke bronnen onderbouwd wordt en richting geeft aan nader onderzoek. Van belang is aan-
dacht te hebben voor diverse groepen jongeren (vmbo of juist vwo, jongens en meiden, cultureel 
divers) die al dan niet van sites gebruikmaken. Je kunt het onderzoek via de volgende stappen 
uitvoeren:
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1  Geef een objectieve beschrijving van de mate, wijze en doelen van het gebruik van sociale 
media door jongeren. Raadpleeg hiervoor onder andere de tekst van hoofdstuk 3 en de litera-
tuurbronnen waarnaar in dit hoofdstuk verwezen wordt. Ook hoofdstuk 8 beschrijft het me-
diagebruik door jongeren en verwijst naar diverse bronnen. Op basis van en onder verwijzing 
naar de verzamelde informatie beschrijf je het feitelijke gebruik (frequentie, doel en beteke-
nis) van sociale media, de eventuele verschillen tussen groepen jongeren en de invloed van 
internet op vriendschappen. 

2  Breng een verdieping aan in de gevonden informatie door een deelaspect nader te onderzoe-
ken. Bijvoorbeeld het gebruik ervan door meisjes of de invloed van internet op het sociale 
leven van een bepaalde groep jongeren. Die verdieping kan plaatsvinden door het raadplegen 
van experts, chatten of praten met jongeren, waarbij je een verantwoording geeft van de wijze 
waarop dat heeft plaatsgevonden.

 
3  Verzamel ten slotte enkele recente mediaberichten over internetgebruik door jongeren en/of 

vraag professionals die veel met jongeren te maken hebben (docenten, jongerenwerkers) welk 
beeld zij hebben van de invloed van internet op de sociale netwerken van jongeren. Staan 
feiten en beeldvorming (ver) uiteen? 

Het eindresultaat is een paper waarin je de opzet, de uitvoering en het resultaat van het onder-
zoek laat zien. Ook stel je een advies op voor enerzijds jongeren en anderzijds professionals die 
met jongeren werken waarin staat op welke manier sociale media positieve invloed kunnen heb-
ben op sociale netwerken en sociale vaardigheden van jongeren. Je verantwoordt welk type bron-
nen je geraadpleegd hebt (schriftelijke bronnen, geraadpleegde experts, geïnterviewde jongeren) 
en hoe je tot je conclusies en advies bent gekomen. 


