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Opdrachten bij 
hoofdstuk 7: mediagebruikers,  
hoofdstuk 8: de digitale leefwereld en bij  
hoofdstuk 9:  mythes en morele paniek: jongeren in de 

media

gEvAArlijkE muziEk
Al heel lang bestaat er bezorgdheid over de invloed van hiphop en rap op jongeren. Met enige regel-
maat laten politici weten wat ze vinden van rap en hiphop. Zij zijn bang dat deze straatmuziek aan-
zet tot zedenverwildering en geweld en dat de muziek vrouwen degradeert tot laaggewaardeerde 
lustobjecten. Begin 2006 ontstond hierover opnieuw een fel debat nadat PvdA-Tweede Kamerlid Je-
roen Dijsselbloem openlijk stelde dat rapclips groepsverkrachting in de hand werken. Politici staan 
daarin niet alleen. Regelmatig duiken berichten op dat rap en hiphop machogedrag van jongens 
versterken. Hiphop en rap zouden jonge mannen verleiden tot machtsmisbruik jegens vrouwen. De 
jongens worden daarbij afgeschilderd als naïeve jongeren die louter hun driften volgen. 

Bovenstaande is een voorbeeld van een vraag die vaak aan de orde is als het over jongeren gaat: 
is er nu sprake van een mythe of zit er een kern van waarheid in? De ophef over rap en hiphop is 
een wat ouder voorbeeld dat zich goed leent voor een analyse en een afgewogen oordeel. Omdat 
we niet meer in de hitte van het debat zitten, is het makkelijker om te zien waar gevaren wel erg 
sterk zijn aangezet. Het is ook makkelijker te zien waar de commentatoren van destijds wel dege-
lijk een punt hadden. 

Onderstaande opdracht sluit direct aan op hoofdstuk 7, waar het gaat over de veronderstelde 
grote invloed van de media op jongeren. Indirect sluit de opdracht natuurlijk ook aan op hoofd-
stuk 9, waar het gaat over mythes over jongeren in de media. In beide hoofdstukken gaat het 
bovendien over jeugdcultuur en de rol van muziek daarin. Muziekgenres zijn ‘stijldragers’: ze 
verbinden groepen fans. Ze worden echter ook gebruikt om gedrag en intenties van die fans en de 
grotere groep waartoe ze behoren, te duiden.

 Opdracht 1 
Verdiep je in de invloed van rap en hiphop op jongeren en onderzoek of er sprake is van een my-
the of dat er een kern van waarheid in zit.

1  Verzamel informatie. Ga eerst kijken wat er al aan onderzoek verricht is. Er is inmiddels veel 
geschreven over de rap- en hiphopsubcultuur. Zo kun je er een aantal wetenschappelijke boe-
ken op naslaan. Popjournalist Hester Carvalho deed dit bijvoorbeeld voor NRC Handelsblad, 
zie ‘Op zoek naar de ziel van de rap’, gepubliceerd op 20 juni 2006. Aan het eind vind je nog 
een aantal suggesties waar je informatie kunt vinden.

2  Richt je op verdieping van het onderwerp. Gebruik zoekstrategieën zoals beschreven in deel 
3 van het boek om je beter over je onderwerp te informeren en de omgeving te verkennen. 

http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/op-zoek-naar-de-ziel-van-de-rap
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Punten waar je op kunt letten: zijn de media altijd de zondebok? Welke argumenten worden 
gebruikt?

3  Analyseer de kwestie. Berichten over jongeren en rap zijn lang niet allemaal hetzelfde. Som-
mige zijn positief, andere getuigen van grote bezorgdheid. Analyseer waar die tegenstellingen 
en zelfs tegenstrijdigheden nu vandaan komen. Hoe zijn de verschillende beweringen onder-
bouwd? Van welke (verborgen) aannames wordt uitgegaan? Heb je nog te weinig materiaal om 
dat te kunnen beoordelen? Dan moet je eerst verder zoeken! Het loont om zo nu en dan de 
zaak op z’n kop te zetten: hoe erg was het precies? Wat zeggen de feiten? Bestaat er betrouw-
bare informatie over hoe vaak bijvoorbeeld groepsverkrachtingen voorkomen? Let telkens op 
wie de situatie definieert: de jongeren zelf, of de daders, slachtoffers, of vrienden? Wordt dui-
delijk welke seksuele moraal de betrokkenen zelf hanteren? 

Er zijn, zoveel zal duidelijk zijn geworden, heel verschillende manieren om naar kwesties rond 
jongeren en rap en hiphop aan te kijken.

4  Ga na wat de bevindingen betekenen voor de beroepspraktijk. Op basis van je onderzoek tot 
nu toe ben je tot een aantal bevindingen en inzichten gekomen. Koppel deze aan de dagelijkse 
praktijk. Het herkennen van mythes, van extra betekenislagen en van de heel verschillende 
betekenissen die bijvoorbeeld hiphop en rap hebben voor jongeren in vergelijking met die 
voor ‘ouderen’, kan het in je beroepsleven makkelijker maken. De volgende vragen zijn reflec-
tievragen voor verschillende beroepen:

   voor de reclamemaker
  Spannende beelden en verwijzingen kunnen ook ongewenste associaties oproepen of een ge-

schiedenis hebben die niet goed werkt voor het verkopen van je boodschap of je product. 
Hoe ver kun je gaan in reclames voor jongeren als je beelden uit de hiphop- en rapscene wilt 
gebruiken?

   voor de jeugdwerker
  Omgangsvormen in de media, op straat en thuis verschillen. Hoe kun je voorbeelden uit rap 

en hiphop of het onbegrip van bijvoorbeeld ouders over rap- en hiphopclips en posters gebrui-
ken als ingang voor een gesprek?

   voor de leraar op (de stage)school
  Als jonge kinderen seksueel getint gedrag vertonen, kun je dit dan eventueel begrijpen via 

verwijzing naar populaire rappers en hiphoppers? Hoe kun je ze bewust maken van de extra 
en niet altijd gewenste betekenissen van krachttermen, kledingcodes en omgangsvormen?

5  Maak een verslag door je bevindingen samen te brengen in een betoog. Geef weer wat de 
belangrijkste standpunten zijn, welke (onderzoeks)gegevens worden aangehaald om de stand-
punten te staven. Laat zien wat de verschillende argumenten zijn. Laat vooral zien wat de rol 
van de media in dezen is. Geef ten slotte aan wat volgens jou geconcludeerd kan/mag worden. 
Schrijf als laatste een advies voor een van de beroepen waarin professionals rechtstreeks met 
jongeren te maken hebben. Je kunt je bevindingen en conclusies vergelijken met een aantal 
standpunten die op de volgende pagina staan:
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De volgende standpunten kunnen bijvoorbeeld onderscheiden worden:
  De media hebben het gedaan: (zelf)censuur is nodig. Blijkbaar is er een goed gevestigde mythe 

over media-effecten. Die maakt dat het heel makkelijk is om specifieke voorvallen en het effect 
van media aan elkaar te koppelen. Hoe erger het ‘werkelijke’ probleem (groepsverkrachtingen), 
hoe makkelijker de koppeling (de media hebben het gedaan) wordt geaccepteerd.

  Jongeren zijn naïef en gemakkelijk te beïnvloeden. De mannelijke seksualiteit wordt als ge-
welddadig neergezet en zou makkelijk neigen naar machtsmisbruik, vrouwen zouden zich laten 
gebruiken of overweldigen en vooral jonge mannen zouden geneigd zijn tot verkrachting. 

  (Niet-witte) jongeren krijgen geen seksuele moraal meer bijgebracht.
  Hiphopcultuur moet in haar context worden bekeken. Niet alle rap gaat bijvoorbeeld vergezeld 

van aanstootgevende beelden.
  Stoere en beledigende taal over vrouwen is kennelijk erger dan dezelfde praat over mannen en 

over gezagsdragers.
  Hiphoppers zelf doen nogal eens makkelijk over de aard van teksten en clips. Zulk commentaar 

mag best van enige vraagtekens worden voorzien. Het doel is dan wederzijds begrip en respect 
voor interpretaties van de tekst, waarbij het mogelijke en onbewezen ‘gevaar’ van tekst en 
beeld in hiphopclips geen argument kan zijn.

  Als het werkelijke probleem ‘groepsverkrachtingen’ is, dan moet daar serieus naar worden ge-
keken en over worden gepraat. Dat kan vanuit meer perspectieven dan alleen de invloed van 
de media, bijvoorbeeld opvoeding, rol ouders, woon-/leefomstandigheden, culturele codes en 
verwachtingen, constructies van mannelijkheid.

suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
Informatie die gericht is op ouders en advies geeft over het omgaan met jongeren en 
media(gebruik):
•  Kijkwijzer: http://www.kijkwijzer.nl
•  Ouders en Coo: http://www.ouders.net

Specialisten over rap en hiphop:
•  Dimitriadis, G. (2005) Performing Identity/Performing Culture. Hip Hop as Text Pedagogy and 

Lived Practice. New York: Peter Lang.
•  Rose, T. (1994) Black Noise. Rap Music and Black Culture in Contemporary America. Hanover, 

NH: Wesleyan University Press.
•  Wermuth, M. (2001) Rap in Low Countries. In: T. Mitchell (Eds.) Global Noise. Rap and Hip Hop 

Outside the USA. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
•  Wermuth, M. (2002) No sell out. De popularisering van een subcultuur. Amsterdam: Aksant.

Algemene titels (in het Nederlands) over de invloed van de media:
•  Brennecke, S. & C. de Boer (2004) Media en publiek. Theorieën over de impact van de media. 

5e herziene druk. Amsterdam: Boom.
•  Hermes, J. en M. Reesink (2003) Inleiding televisiestudies. Amsterdam: Boom.
•  Zoonen, L. van (2002) Media, cultuur en burgerschap. Amsterdam: Spinhuis.

http://www.kijkwijzer.nl
http://www.ouders.net/
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Bronnen over groepsverkrachtingen op pedagogiek.net:
•  Bijleveld, C. & J. Hendriks (2005) Jeugdige zedendelinquenten. Jong geleerd, oud gedaan? Justi-

tiële verkenningen, 31, pp. 95-104.
•  Blanchard, W.H. (1959) The Group Process in Gang Rape. The Journal of  Social Psychology, 49, 

pp. 259-266.
•  De tekst van het interview met onderzoekster Bibi Fadlalla in de Folia van de Universiteit van 

Amsterdam: www.folia.nl/archief/Folia%20jaargang%2058/Folia40_58.pdf, zie p. 26-27.
•  Lees het artikel ‘Groepsverkrachting niet nieuw, wel zorgelijk’ van Jeanette Pals (17-05-2006) 

op: http://ebookbrowse.com/groepsverkrachting-niet-nieuw-wel-zorgelijk-pdf-d208388857.
•  Looije, D., C. Bijleveld, F. Weerman & J. Hendriks (2004) Gedwongen seks als groepsactiviteit. 

Een dossierstudie naar groepszedendelicten. Tijdschrift voor seksuologie, 28, pp. 183-196.
•  Wijk, A. van, J. van Horn, R. Bullens, C. Bijleveld & T. Doreleijers (2005) Juvenile Seks Offen-

ders. A Group on its Own? International Journal of  Offender Therapy and Comparative Crimino-
logy, 49, pp. 25-36.

hEt puBErBrEin
Naast mythes die discriminatie en ongemak in de hand werken, zijn er ook mythes die een positief 
beeld van jongeren geven. Mythes verschillen in allebei de gevallen sterk in de mate van ‘waar-
heid’ die ze bevatten. Of misschien beter: mediaberichtgeving verschilt sterk in de mate waarin 
zonder veel onderbouwing op louter beweringen wordt gesteund; waarin de mythe juist ook de 
keuze van onderbouwing stuurt of waarin een mythe wordt genuanceerd. In deze aanvullende 
opdracht vind je enkele voorbeelden die duidelijk maken hoe mythes referentiekaders kunnen 
worden die al te weinig nader worden onderzocht. Je kunt meedoen met deze voorbeelden, je 
kunt ook met een eigen voorbeeld het stappenplan volgen zoals dat is aangegeven. Andere onder-
werpen die zich voor mythevorming lenen zijn bijvoorbeeld comazuipen en internetstress. 

Deze opdracht richt zich vooral op het leren ontrafelen van ‘medialogica’. In hoofdstuk 9 vond 
je al een aantal aanwijzingen voor hoe medialogica werkt: harde cijfers doen het in de nieuws-
garing altijd beter dan de meer genuanceerde uitkomsten uit kwalitatief onderzoek. Naast ‘facts 
and figures’ is het prettig als een gevestigde autoriteit verbonden is met een onderwerp. Zodra een 
autoriteit een uitspraak doet, hoeft die namelijk niet meer te worden gedubbelcheckt. Dat scheelt 
tijd en dus geld. Een derde medialogica-ingrediënt is dat het prettig is als de groep waarover het 
begrip gaat makkelijk te herkennen of aan te duiden is. ‘Jongeren in het algemeen’ werkt wel, 
maar het werkt nog veel beter als een bericht kan spreken over een specifieke groep jongeren. 
Woonplaats, etniciteit en sekse zijn alle drie goede mogelijkheden.

 Opdracht 2
Analyseer de discussies over het puberbrein, de bevindingen waarop een beroep wordt gedaan en 
de betekenis die een en ander voor de werkpraktijk kan hebben. 

1  Berichtgeving in de media: wie zegt wat en waarom: kijk goed naar de bronnen. Welke stand-
punten kunnen worden onderscheiden? Wat zijn de (vermeende?) feiten en wat meningen? 
Welke redeneringen worden gevolgd? Welke consequenties worden eraan verbonden? 

http://www.folia.nl/archief/Folia jaargang 58/Folia40_58.pdf
http://ebookbrowse.com/groepsverkrachting-niet-nieuw-wel-zorgelijk-pdf-d208388857
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2  Richt je op verdieping van het onderwerp. Gebruik bibliotheken (IBL, de boeken en de tijd-
schriften op de planken of online) en databases (zoals LexisNexis voor krantenberichten) om 
meer te weten te komen over het onderwerp van de mythe. Hoe betrouwbaar zijn de bericht-
gevingen en de aangehaalde (onderzoeks)gegevens in het licht van meer objectieve informa-
tie? Welke vertekeningen en overdrijvingen kom je tegen? 

3  Analyseer de kwestie: wie beweert wat en waarom? Welke argumenten worden er gehanteerd, 
op welke gegevens zijn ze gebaseerd en hoe steekhoudend zijn de argumenten? Welke relati-
veringen zijn op hun plaats?

4  Ga de betekenis van de bevindingen na voor de dagelijkse werkpraktijk. Wat betekent een en 
ander voor het beroep van jeugdwerkers, mediaprofessionals en leraren: wat zijn de gevolgen 
van de beeldvorming (en mogelijk de mythe) die je onderzoekt voor de verschillende beroeps-
werkzaamheden?

5  Breng je bevindingen, je analyse en je conclusies samen in een verslag en stel ter afsluiting een 
advies op voor een van de beroepen. Vergelijk je advies met de adviezen die je online vindt. 
Zie bijvoorbeeld http://www.loes.nl: Loes is het gezicht van het onderdeel opvoedondersteu-
ning binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in diverse Twentse gemeenten. Iedere 
gemeente beschikt sinds 2011 over een CJG, een laagdrempelig, centraal punt waar ouders/
verzorgers terechtkunnen voor informatie en vragen over opvoeden en opgroeien.

suggesties voor vindplaatsen en bronnen van informatie
•  Dick Swaab (2010) Wij zijn ons brein. Van baarmoeder tot Alzheimer. Utrecht/Antwerpen: 

Contact. Dit is een megabestseller. We moeten het doen met hoe ons brein in de baarmoeder 
wordt gevormd, aldus Swaab. Hij bedoelt daarmee dat het een illusie is dat een mens zich op 
elke mogelijke manier zou kunnen vormen. Ons brein beperkt ons in onze mogelijkheden. 

•  Eveline Crone (2008) Het puberend brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke pe-
riode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker. Crone introduceert met prettige voorzich-
tigheid uitkomsten uit het nieuwe hersenonderzoek die duidelijk maken dat pubers vrijwel 
letterlijk ‘niet zichzelf’ kunnen zijn. Wakker worden, concentratie en verantwoordelijkheden 
serieus nemen zijn allemaal heel erg moeilijk als je hersenen aan het herinrichten en ontwik-
kelen zijn.

•  Jeroen Boschma en Inez Groen publiceerden in 2006 Generatie Einstein. Slimmer, sneller, 
socialer bij Pearson (Amsterdam). Net als voor Nelis en Sark (Puberbrein binnenstebuiten) is dat 
onderdeel van hun marketingadviezen. Als bureau verdienen deze jongerenexperts zowel aan 
hun campagneadviezen als aan het geven van bijvoorbeeld lezingen. Ze verkopen zowel een 
verhaal als een gevoel. Niet onbelangrijk om in alle gevallen te checken waar dat op geba-
seerd is. Hun eigen sites, die van hun uitgevers en zelfs van de boekverkopers zijn daarin je 
startpunt: www.inezgroen.nl en www.athenaeum.nl.

•  Kritische geluiden vind je bijvoorbeeld in een rapport onder redactie van Remco Pijpers en 
Thomas Marteijn (oktober 2010), getiteld: ‘Einstein bestaat niet. Over usability en surfgedrag 
van jongeren’. De pdf-file is online beschikbaar: http://www.mijndigitalewereld.nl/media/

http://www.loes.nl
http://www.inezgroen.nl
http://www.athenaeum.nl/
http://www.mijndigitalewereld.nl/media/images/Rapport-Einstein-bestaat-niet.pdf
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images/Rapport-Einstein-bestaat-niet.pdf. Met financiering van onder meer de Europese Unie 
onderzochten ze of de generatie Einstein eigenlijk wel bestaat. Hoe slim en snel zijn jongeren? 
Ze vinden het wel meevallen. Jongeren zijn bijvoorbeeld vooral goed in contact houden maar 
ze zijn geen heel kritische internetgebruikers. Leren omgaan met de digitale leefwereld is dui-
delijk van belang.

•  Ook leuk zijn de vragen die Pedro De Bruyckere en Bert Smits, beiden pedagoog en geïnte-
resseerd in populaire cultuur, in hun blog (http://xyofeinstein.wordpress.com) stellen rond 
jongeren, media, mediageletterdheid en multitasken. Zij schreven de boeken De Jeugd is 
Tegenwoordig (2011), uitgegeven door Lannoo Campus (Leuven) en Is het nu generatie X, Y of  
Einstein? (2009), uitgeverij Plantyn (Mechelen).

•  Puberbrein binnenstebuiten van Huub Nelis en Yvonne van Sark, zij zijn beiden verbonden aan 
communicatie- en reclamebureau YoungWorks. Handig is de volgende website: http://www.
puberbrein.nl. Zoek in nieuwsberichten en interviews met de auteurs, zoals op http://www.
ouders.nl/moff2008-puberbrein.htm. 

•  Voor artikelen in Psychologie waarin het gaat over het puberbrein zie: http://www.psychologie-
magazine.nl/web/Dossiers/Brein.htm.  
Voor niet-abonnees kosten de artikelen 70 ct per stuk. Je kunt ze ook vinden in bijvoorbeeld 
de Openbare Bibliotheek.

•  Zoekopdracht ‘puberbrein’ op de site van Psychologie Magazine. Dit levert een lijst met titels 
van artikelen op, onder andere:

 -  Puberbrein kickt op gevaar - Psychologie Magazine  
Korte berichten, juni 2010, Pagina 011_2, 249 woorden  
Puberbrein kickt op gevaar - Psychologie Magazine Printversie Puberbrein kickt op gevaar 
Ontwikkelin..

 -  Puberbrein extra rookgevoelig - Psychologie Magazine  
Korte berichten, december 2010,  Pagina 013_2, 215 woorden  
Puberbrein extra rookgevoelig - Psychologie Magazine Printversie Puberbrein extra rookge-
voelig Brein...

 -  Het puberbrein is nog lang niet af’ - Psychologie Magazine  
Interview, november 2008, Pagina 094_2, 336 woorden  
‘Het puberbrein is nog lang niet af’ - Psychologie Magazine Printversie ‘Het puberbre...

 -  Wat gebeurt er in dat puberhoofd? - Psychologie Magazine  
Artikel, november 2009, Pagina 086_1, 1651 woorden  
Nooit verandert er zoveel in ons brein als tijdens de puberteit. Maar wat er in die periode 
precíés ...

 -  Bezopen toestand - Psychologie Magazine  
Artikel, september 2011, Pagina 036_1, 1174 woorden  
Alcohol kan onherstelbare schade aanrichten in het  puberbrein. Hoog tijd dus om paal en 
perk te ste...

 -  Jammer dan! - Psychologie Magazine  
Artikel, april 2009, Pagina 078_1, 1411 woorden  
Was die doos chocolaatjes ineens helemaal leeg? Komt u niet op de naam van, eh, hoe heet 
ie ook weer...

http://www.mijndigitalewereld.nl/media/images/Rapport-Einstein-bestaat-niet.pdf
http://xyofeinstein.wordpress.com
http://www.puberbrein.nl
http://www.puberbrein.nl
http://www.ouders.nl/moff2008-puberbrein.htm
http://www.ouders.nl/moff2008-puberbrein.htm
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Dossiers/Brein.htm
http://www.psychologiemagazine.nl/web/Dossiers/Brein.htm
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 -  Wat is er mis met ons onderwijs? - Psychologie Magazine  
Artikel, juni 2009, Pagina 034_1, 2006 woorden  
Kinderen leren tegenwoordig niks meer op school, wordt vaak verzucht. Nieuw hersenonder-
zoek wijst ui...

 -  Organiseren valt te leren - Psychologie Magazine  
Artikel, april 2011, Pagina 086_1, 1053 woorden  
Ze lijken al zo groot, maar als het op plannen aan komt zijn 11-jarigen echt nog kind. Kwestie 
van o...

 -  Het leven van je brein - Psychologie Magazine  
Artikel, februari 2010  
Peuter, puber of pensionado: de leeftijd van onze hersenen heeft grote invloed op onze 
vaardigheden...


