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  Inleiding

Tijdens mijn stage van het humanistisch vormingsonderwijs in het voortgezet onderwijs, is 
mijn fascinatie ontstaan voor het fenomeen internet en het gebruik daarvan door jongeren. Ik 
ontdekte dat voor jongeren de digitale wereld van cyberspace een heel andere wereld is dan 
voor volwassenen: waar volwassenen internet nog vooral voor het opzoeken en/of beheren 
van informatie gebruiken, is voor jongeren het internet vooral een sociaal medium. Met 
behulp van instant messagingprogramma’s als MSN, profielsites als Hyves of online games, 
begeven zij zich massaal in virtuele netwerken met hele eigen sociale omgevingen. Zo kan het 
op internetforums tegelijkertijd heel belangrijk zijn om jezelf te zijn, authentiek te zijn, terwijl 
je je door de totale anonimiteit kan voordoen zoals je wil. 

Ik leerde dat op internet mensen ook gewoon met elkaar communiceren, maar dat daarbij door 
het ambivalente karakter van het medium allerlei interessante verschijnselen ontstaan. Een 
voorbeeld is de tegenstelling ´anoniem versus openbaar’: aan de ene kant biedt het anoniem 
zijn op internet onbeperkte mogelijkheden doordat de sociale controle verdwijnt. Alle taboes 
uit het gewone leven worden op het internet doorbroken door de mogelijkheid van 
anonimiteit. Aan de andere kant hebben mensen blijkbaar de behoefte om hun hele privéleven 
op internet te zetten, in de vorm van filmpjes, weblogs, foto’s of persoonlijke gegevens. Ik 
begon na te denken over de invloed van dit ambivalente karakter van het internet op onze 
identiteit, op onze persoon.
En zo kwam ik tot de formulering van de ‘digitale identiteit’, dat deel van je identiteit dat zich 
manifesteert op internet, en daar in allerlei virtuele (sociale) omgevingen terecht komt. Hoe 
intensiever het internetgebruik, des te meer invloed heeft de digitale identiteit op de rest van 
onze identiteit(en). En aangezien de jongeren tegenwoordig zeer intensief gebruik maken van 
internet, en het internet ook als sociaal domein beschouwen, zal de invloed van hun digitale 
identiteit op de rest van hun identiteit(en) ook groot zijn. Op het internet kunnen jongeren 
experimenteren met identiteiten, oefenen met allerlei sociale vaardigheden, zich leren 
presenteren op uiteenlopende manieren, en ontdekken wat voor hen echt belangrijk is. 
Tegelijkertijd echter krijgen ze ook te maken met mensen die vervelende bedoelingen hebben, 
bijvoorbeeld op seksueel gebied, ze krijgen te maken met de invloed van commercie, met 
digitaal pesten, en met persoonlijke gegevens die altijd op internet zullen blijven staan. Het 
probleem is dat ouders en leraren nauwelijks besef hebben van deze complexiteit en invloed 
van het sociale gebruik van internet. Zij bevinden zich niet in de virtuele gemeenschappen van 
jongeren, en hebben daar ook nauwelijks toegang toe. Daardoor bestaat er onder opvoeders 
ook weinig kennis over de identiteitsvormende factoren van dit sociale internetdomein. 

Mijn overtuiging groeide dat er daarom behalve in de opvoeding door ouders, ook op school 
aandacht besteed zou moeten worden aan deze digitale identiteit van jongeren. In mijn visie, 
gebaseerd op de visie van het humanistisch vormingsonderwijs, is één van de taken van het 
onderwijs om kinderen op te voeden tot zelfstandige individuen. Zeker met de huidige nadruk 
op burgerschapsvorming staan niet alleen de identiteitsvorming van leerlingen centraal binnen 
onderwijstheorie, maar ook hun waarden en moreel gedrag. De digitale identiteit is hier een 
onderdeel van. Daarbij komt nog dat er op scholen ook steeds vaker problemen ontstaan die 
gerelateerd zijn aan het internetgebruik van de leerlingen. Zo komt digitaal pesten voor op 
scholen, of worden leerlingen of learen stiekem gefilmd waarna de filmpjes op internet 
worden gezet. Binnen het onderwijs wordt verder steeds meer gebruik gemaakt van computers 
met internet, waardoor ook het internetgebruik van jongeren steeds meer op school zal 
plaatsvinden. Tot slot kunnen alle kinderen bereikt worden door op school aandacht te 
besteden aan de digitale identiteit. 
Het doel van dit onderzoek is: achterhalen in hoeverre bestaande onderwijstheorie aandacht 
besteed aan de digitale identiteit van jongeren, en indien nodig het verbreden van bestaande 

4



onderwijstheorie met theorie over de omgang met de digitale identiteit van jongeren. Maar 
wat zou dan de beste manier zijn om de digitale identiteit binnen het onderwijs te behandelen, 
zonder te vervallen in saaie voorlichtingslessen waarin met wijzend vingertje wordt gewezen 
op de gevaren van internet? Hoe worden leerlingen mediawijs? In mijn visie is de beste 
manier het streven naar kritische reflectie van de leerlingen op hun digitale identiteit. 
Kritische reflectie betekent dat de leerlingen een ‘kritische bril’ kunnen opzetten waarmee ze 
naar hun eigen houding en gedrag op internet kijken. Mijn basisaanname tijdens dit onderzoek 
was dat wanneer de leerlingen zich bewust zouden worden van hun digitale identiteit, ze ook 
eerder keuzes zouden maken die goed voor hen zouden zijn. Vanuit filosofische invalshoek 
hangt kritische reflectie namelijk samen met het concept van autonomie, zelfsturing. 

Hoe kan binnen het voortegezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale 
identiteit bevorderd worden? Een literatuuronderzoek bleek niet genoeg. Er is nog geen 
lesmateriaal dat vanuit het kritische reflectie-oogpunt gericht is op de digitale identiteit van 
jongeren. Vandaar dat ik binnen dit onderzoek ook in de praktijk heb geëxperimenteerd met 
lessen over de digitale identiteit. Op de Kindergemeenschap de Werkplaats in Bilthoven heb 
ik de mogelijkheid gekregen om twee cursussen te geven, aan drie groepen leerlingen. 
In de lessen van die cursussen heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om gebruik te maken van de 
mogelijkheden van internet. Zo heb ik veel (YouTube-) filmpjes laten zien, hebben we in de 
les online spelletjes gespeeld, en zijn verscheidene websites gebruikt. Ook hebben we veel 
groepsgesprekken en discussies gevoerd, met als onderwerp het sociale internetdomein. 
Hierbij was het telkens mijn doel om de leerlingen met die kritische bril naar hun eigen 
digitale identiteit te laten kijken. 

In de komende hoofdstukken zal dit onderzoek beschreven worden. Het eerste hoofdstuk 
bevat de onderzoeksopzet, en zal ingaan op de vraag- en doelstelling, methode van onderzoek 
en methodologische kwaliteit. Het tweede hoofdstuk bevat een verkenning van de digitale 
identiteit, aan de hand van twee internetvraagstukken en literatuur over de ‘digitale generatie’. 
In het derde hoofdstuk wordt verder ingegaan op het concept van kritische reflectie, en de 
concretisering daarvan in de onderwijspraktijk. Het vierde hoofdstuk bevat een opzet van de 
twee gegeven cursussen, en hoofdstuk vijf en zes bespreken die cursussen in detail. In 
hoofdstuk zeven tenslotte zullen conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden, en zal 
blijken in hoeverre mijn onderzoeksvraag beantwoord is, en mijn doelstelling behaald. 

Ik wil deze inleiding eindigen met het bedanken van een aantal mensen willen zonder wie dit 
onderzoek niet voltooid had kunnen worden: ten eerste mijn begeleider Wiel Veugelers en 
meelezer Ruud Kaulingfreks, die mij hebben bijgestaan bij de ontwikkeling van mijn verhaal. 
Verder dank aan Marijn Backer en Ria Friesen, mijn contactpersonen op de Werkplaats waar 
ik de lessen heb gegeven, en alle leerlingen die de lessen hebben gevolgd en beoordeeld. Ten 
derde wil ik mijn vader, Adrie Zwanenberg, bedanken, voor het herhaaldelijk helpen 
terugvinden van de rode draad van mijn betoog, en tot slot gaat mijn dank uit naar Joanne, 
vanwege haar permanente steun en begrip en heldere commentaren op mijn werk. 

Freek Zwanenberg augustus 2007
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                    Hoofdstuk 1

                 Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk zal ik mijn vraagstelling, methode van onderzoek en methodologische 
kwaliteit expliciteren. 
   
1.1 Vraag- en doelstelling
In deze paragraaf worden de vraagstelling (inclusief begripsverklaring en deelvragen) en 
doelstelling van dit onderzoek geformuleerd. 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: 

Hoe kan binnen het voortgezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale 
identiteit bevorderd worden? 

Begripsverklaring: 
Het voortgezet onderwijs: mijn onderzoek heeft plaatsgevonden op de middelbare school de 
Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. De onderwijsvisie van waaruit ik werk, is die 
van het Humanistisch Vormingsonderwijs, dat zich concentreert op de identiteitsvorming van 
leerlingen. Daarmee baseert dit onderzoek zich op de aanname dat door te werken aan de 
identiteitsontwikkeling van leerlingen, zij kritisch democratische burgers kunnen worden die 
zelfbewust en sociaal betrokken in de samenleving staan. 
Kritische reflectie: kritische reflectie betekent in dit onderzoek het bekijken van het eigen 
gedrag en de eigen identiteit op internet door een ‘kritische bril’. De aanname is dat door 
kritische reflectie leerlingen beter in staat zijn om de consequenties van hun gedrag in te 
schatten, en op basis hiervan bewuste keuzes te maken die goed zijn voor hen en hun sociale 
omgeving. 
Leerlingen: de eerste cyclus van lessen is gegeven aan tien 4 VWO-leerlingen. De tweede 
cyclus van lessen is gegeven aan een in twee groepen verdeelde 2 Havo/VWO- klas. De 
conclusies van dit onderzoek zullen hierop gebaseerd zijn, maar zijn ook van toepassing op de 
eerste tot en met de vierde klas middelbare school. 
Digitale identiteit: de digitale identiteit staat voor het onderdeel van onze identiteit dat zich 
begeeft op internet, inclusief gedrag en persoonlijke waarden. Door het gebruik van (sociale) 
internetapplicaties manifesteert de leerling zich als een bepaald persoon (of verschillende 
personen) op internet. Het experimenteren met identiteiten is op internet zeer gemakkelijk, en 
dit maakt de digitale identiteit tot een schoolvoorbeeld van de postmoderne visie op 
identiteitsconstructie.   
‘Bevorderd worden’: er wordt uitgegaan van een reeds aanwezige mate van mediawijsheid 
onder de leerlingen.  Vandaar dat is gekozen voor de term ‘bevorderen’: het is de bedoeling 
dat leerlingen méér gaan reflecteren op hun digitale identiteit. 

Deelvragen: 
Ik zal verschillende deelvragen onderzoeken, die uiteindelijk moeten helpen de vraagstelling 
van dit onderzoek te beantwoorden. Ik noem ze hieronder op volgorde en per hoofdstuk. 

Hoofdstuk 2: De digitale identiteit
1. Wat zijn de kenmerken van de digitale identiteit? 
2. Wat zijn vraagstukken ten aanzien van internet die verbonden zijn met onze digitale 
identiteit?
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3. In hoeverre is er sprake van een nieuwe, digitale generatie?
4. Wat zijn de kenmerken van de digitale generatie?
5. Waaruit bestaat het sociale domein op internet van de digitale generatie? 

Hoofdstuk 3: De digitale identiteit in het onderwijs
6. Hoe kan binnen de opvoeding van jongeren structurele aandacht aan de digitale identiteit  
geboden worden?
7. In hoeverre wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan kritische reflectie op de 
digitale identiteit?
8. Op welke wijze wordt de kritische reflectie van jongeren binnen de bestaande 
onderwijstheorie bevorderd?
9. Hoe kan het bevorderen van kritische reflectie op de digitale identiteit binnen het onderwijs  
vanuit de literatuur vormgegeven worden? 

Doelstelling:
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: 1. Er wordt onderzocht in hoeverre binnen 
bestaande onderwijstheorie aandacht besteed wordt aan de digitale identiteit van jongeren, en 
2. Er wordt een lokale onderwijstheorie ontwikkeld, als uitbreiding van de bestaande 
onderwijstheorie, die zich richt op de digitale identiteit van jongeren. Deze onderwijstheorie 
is getoetst aan de praktijk. 
Theoretische relevantie:  zowel het humanistisch vormingsonderwijs als het reguliere 
onderwijs besteedt (zoals zal blijken) nog nauwelijks aandacht aan deze materie. Dit 
onderzoek biedt uitgebreide theorievorming ten aanzien van de digitale identiteit, het gedrag 
en de persoonlijke waarden ten aanzien van internet van middelbare schoolleerlingen. Verder 
wordt onderzocht welke thema’s en onderwerpen vanuit een identiteitsontwikkeling-gerichte 
benadering het best concreet in lesmateriaal verwerkt kunnen worden, en op wat voor manier. 
Praktische relevantie:  er is daadwerkelijk geëxperimenteerd met het ontwikkelde 
lesmateriaal, zodat de te ontwikkelen onderwijstheorie in de praktijk is gestoeld. Drie groepen 
leerlingen hebben lesgekregen tijdens het onderzoek, en vanuit deze experimenten zijn 
uitspraken gedaan over wat wel/niet geschikt is, en wat eventueel verbeterd kan worden. De 
praktische relevantie hiervan is eveneens (samenhangend met de theoretische relevantie) dat 
er op dit moment nog nauwelijks beschikbaar lesmateriaal over jongeren en hun 
internetgebruik bestaat. Ook is het schaarse lesmateriaal dat er is niet wetenschappelijk 
onderzocht noch uitgebreid beproefd in concrete lessituaties. 

1.2 Onderzoeksmethode 
De onderzoeksmethode die ik heb gekozen is die van het ontwikkelingsonderzoek. Bij deze 
vorm van onderzoek is het mogelijk om vanuit een theoretisch kader te experimenteren met 
lesmateriaal in de praktijk. Ik zal een korte beschrijving geven van ontwikkelingsonderzoek 
zoals beschreven door Gravemeier1, en daaropvolgend beschrijven hoe ik deze methode wil 
gaan toepassen in de praktijk. Hier zal ik een aantal methodologische eisen bij betrekken, 
waar volgens Maso en Smaling noodzakelijk aan voldaan moeten worden om de 
methodologische kwaliteit van het onderzoek te garanderen. 

Ontwikkelingsonderzoek volgens Gravemeier
Ontwikkelingsonderzoek bestaat volgens Gravemeier in de kern hierin, ‘dat de onderzoeker 
probeert uit te vinden hoe een bepaalde onderwijsvisie gestalte kan worden gegeven door dit  
onderwijs al experimenterend te ontwikkelen. Het ontwikkelingsonderzoek bestaat uit een 
iteratief proces van ontwerpen, beproeven en aanpassen van 
onderwijsactiviteiten’(Gravemeier 1999: 235). Het product van dit onderzoek bestaat 

1 Gravemeier legt de kenmerken van het ontwikkelingsonderzoek uit aan de hand van wiskundeonderwijs, maar 
het kan ook toegepast worden op andere vormen van onderwijs vanwege de algemene structuur.   
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enerzijds uit zogenaamde ‘prototypen’, of wel concreet lesmateriaal dat in de praktijk wordt 
beproefd, en anderzijds uit bijbehorende theorievorming over hoe dit in praktijk gebracht kan 
worden. 
Het ‘iteratief proces’ bestaat uit cycli van doordenken en beproeven van onderwijsactiviteiten, 
ofwel een afwisseling van gedachtenexperiment en lesexperiment. Met behulp van de 
‘domeinspecifieke kennis’ van de docent wordt nagedacht over de praktijk, en lesontwerpen 
gemaakt. Vervolgens wordt hiermee geëexperimenteerd in concrete lespraktijken. Hierop 
volgt weer een gedachtenexperiment om de uitkomsten van de praktijk in te voegen. Bij deze 
experimenten zijn allerhande informatiebronnen bruikbaar: ‘..de onderzoeker kan putten uit  
leergangen, vakdidactische geschriften, onderzoeksrapporten en dergelijke’(Gravermeier 
1999: 243). Dit noemt Gravemeier met een mooi woord ‘theoriegeleide bricolage’: de docent 
begint niet blanco, maar beschikt als het goed is over een ruim reservoir van vakspecifieke 
domeinkennis van meer algemene theorieën en theoretische notities. Met deze domeinkennis 
‘knutselt’ de onderzoeker aan zijn eigen lokale onderwijstheorie, gebruikmakend van allerlei 
materialen. 
Doel is uiteindelijk om ‘via een iteratief, cumulatief proces van ontwerpen, experimenteren,  
reflecteren en reviseren, te komen tot een goeddoordachte, empirisch gefundeerde, lokale 
onderwijstheorie’(Gravemeier 1999: 241). 

Dit afstudeeronderzoek heeft dezelfde structuur als Gravemeier beschrijft: ontwerpen, 
beproeven en aanpassen van onderwijsactiviteiten vanuit theorievorming. Concreet heeft dit 
vorm gekregen in een literatuurstudie gevolgd door twee cycli van lesmateriaalontwikkeling: 
de eerste cyclus doordenkt en beproeft een cursus van zes lessen. De tweede cyclus, 
ontwikkeld aan de hand van bevindingen in de eerste cyclus, bevat eveneens een cursus van 
zes lessen. De lessen besloegen telkens tachtig minuten. 
Fundament van dit onderzoek is ten eerste de aanname dat het wenselijk is om jongeren op 
school lessen aan te bieden die gericht zijn op hun sociale activiteiten op internet. Pubers 
maken op zeer intensieve wijze gebruik van het internet, en gebruiken het voornamelijk als 
communicatiemedium (zie paragraaf 2.4.2). Volwassenen hebben weinig zicht op deze sociale 
dynamiek op internet en laten na kinderen hierin te begeleiden. Het internet kenmerkt zich 
echter door haar ambivalentie (zie paragraaf 2.2): het kan tot zowel hele mooie als heel 
vervelende sociale ervaringen leiden. Hier ligt een taak voor het onderwijs. Ten tweede wordt 
in dit onderzoek verondersteld dat de beste manier om lessen over internet vorm te geven, de 
identiteitontwikkelingsgerichte benadering van het humanistisch vormingsonderwijs is. Van 
belang hierbij is ook de notie van burgerschapsvorming, en specifiek de vorming van 
leerlingen tot kritisch democratische burgers. 
Bovenstaande aannames zullen in volgende paragrafen verder worden verantwoord. 

Eerst is een literatuurstudie uitgevoerd. Zoals Gravemeier stelt dient de onderzoeker de 
doelgroep te leren kennen. De ‘digitale generatie', de jongeren van tegenwoordig en hun 
digitale identiteit, wordt bestudeerd met behulp van literatuur. De literatuur is deels afkomstig 
uit boeken, maar vooral van internet. Door een groot aantal weblogs te volgen waarop 
geschreven wordt over jongeren en hun internetgebruik, of algemene ontwikkelingen op het 
internet, heb ik mijn bronnen gevonden. Veel wetenschappelijke onderzoeken naar het 
internetgebruik van jongeren zijn namelijk vrij toegankelijk online. Hier heb ik dankbaar 
gebruik gemaakt. 
Op basis van de literatuurstudie is als onderdeel van de eerste praktijkcyclus een exploratieve 
lessenserie ontwikkeld, ‘Wie ben Ik online?’, die gericht was op het toetsen van de 
bevindingen uit de literatuur, en exploratie van wat de leerlingen zelf vonden van lessen over 
internetgerelateerde onderwerpen. De doelgroep hierbij was vierde klas VWO-leerlingen: de 
leerlingen van deze leeftijd en dit niveau hebben zowel veel ervaring met internetgebruik als 
voldoende abstractieniveau om te fungeren als ‘co-reasearchers’. Ook was de cursus op 
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vrijwillige basis, zodat de focus volledig bij de toepassing van de nieuwe lesmaterialen lag, en 
niet bij bijvoorbeeld orde houden. Uiteindelijk hebben tien leerlingen deze cursus gevolgd en 
geëvalueerd. 
Na deze eerste cyclus is een tweede cyclus van doordenken en beproeven doorlopen, waarbij 
bevindingen uit de eerste cursus als basis dienden voor nieuw lesmateriaal. Dit lesmateriaal is 
in de vorm van een tweede cursus, ‘Mediawijsheid: het digitale ik’, beproefd en geëvalueerd 
met een tweede klas Havo/VWO, opgedeeld in twee gelijke groepen.
Door het doorlopen van deze twee cycli heb ik in de conclusie kunnen komen tot het 
hierboven genoemde doel van het onderzoek: een goeddoordachte, empirisch gefundeerde, 
lokale onderwijstheorie, die uitspraken doet over hoe binnen het onderwijs aandacht besteed 
kan worden aan de sociale internetactiviteiten van jongeren, vanuit een aanpak gericht op hun 
identiteitsontwikkeling. 

1.3 Methodologische kwaliteit
Eén van de belangrijkste aspecten van kwalitatief onderzoek is het streven naar 
methodologische objectiviteit. Dit wordt door Maso en Smaling gedefinieerd als 'recht doen 
aan het object van studie: het object van studie te laten spreken en niet te vertekenen' 
(Maso&Smaling 1998: 66). Dit is te bereiken door te voldoen aan een aantal methodologische 
eisen. Ik zal een aantal van deze eisen verbinden met dit onderzoek, om zo de 
methodologische kwaliteit te handhaven. 

Externe betrouwbaarheid
De externe betrouwbaarheid heeft te maken met de herhaalbaarheid van het hele onderzoek, 
'inclusief alle tussen- en eindresultaten, door andere, onafhankelijke onderzoekers in dezelfde 
situatie, met dezelfde onderzoeksopzet en met dezelfde methoden en technieken' 
(Maso&Smaling 1998: 70). In de praktijk komt het meestal neer op 'virtuele herhaalbaarheid', 
of navolgbaarheid: de gang van het onderzoek moet nagegaan kunnen worden zodat andere 
onderzoekers er hun oordeel over kunnen vellen. Deze navolgbaarheid is te bereiken door het 
beschrijven van onder andere: de status en rol van de onderzoeker, de context van het 
onderzoeksproject, de gekozen methoden, de vervaardiging van een 'audit trail' (boekhouding 
van alle documenten, notities, tussenrapporten enz.)(Maso&Smaling 1998).
De grootste complicatie ten aanzien van de externe betrouwbaarheid in dit onderzoek is dat de 
omgang met internet een aan voortdurende verandering onderhevig is. Wat op dit moment 
door iedereen gebruikt wordt, of qua nieuwswaarde zeer relevant is, kan over een aantal 
maanden haast vergeten zijn en andersom. De Mul noemt dit het 'leven in een bètastaat': de 
technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat we voortdurend in een soort testfase zitten 
waarin nieuwe apparatuur, applicaties of programma's worden uitgeprobeerd (de Mul 2005). 
Dit onderzoek is echt van dit moment, en er zal vermoedelijk geen behoefte zijn om het over 
een paar jaar op gelijke wijze te herhalen omdat de situatie dan heel anders zal zijn. 
Ik wil dit ‘testfasefenomeen’ ondervangen door twee benaderingen: aan de ene kant zal ik het 
internet vanuit filosofische invalshoek te benaderen, hetgeen minder tijdgebonden is. Aan de 
andere kant zal ik juist de programma's en applicaties benoemen en beschrijven die op dit 
moment het meest gebruikt worden. Hiermee plaats ik mijn onderzoek midden in het nu, wat 
als voordeel heeft dat een onderzoeker over een jaar dit onderzoek zou kunnen doen met (min 
of meer) dezelfde invalshoek maar met de applicaties die op dát moment zinnig zijn. De 
achterliggende ideeën van dit onderzoek zijn immers dat mensen moeten leren reflecteren op 
hun identiteit en gedrag ten aanzien van internet, en dat zal mijns inziens over een paar jaar 
ook nog relevant zijn, wellicht zelfs nog veel meer2. 
Vervaardiging van een audit trail: door alle mogelijke relevante documenten op geordende 
manier te bewaren, heb ik de externe betrouwbaarheid van dit onderzoek ook in 

2 Denk bijvoorbeeld aan de alsmaar groeiende afhankelijkheid van technologie, en thema’s als het verlies van 
privacy. 

9



standgehouden. Mailverkeer, lesopzetten, maar ook backup versies van dit onderzoek zijn 
navolgbaar voor eventuele geïnteresseerden. 
Mijn positie als docent/onderzoeker: mijn rol in dit onderzoek is tweeledig. Ik ben zowel de 
onderzoeker als de docent die het lesmateriaal uitprobeert. Hierdoor ontstaat het risico van 
belangenverstrengeling, dat ik heb proberen te ondervangen door binnen de lessen te blijven 
denken als onderzoeker. Dit houdt in dat ik bij elke werkvorm die ik heb uitgeprobeerd, 
(mentale) aantekeningen maakte over 1. wat ik precies deed, 2. wat mijn beleving daarbij was 
en 3. hoe de groep erop reageerde. Mijn rol voor de leerlingen was tijdens de lesexperimenten 
vooral die van docent, om de normale gang van zaken op school niet te verbreken. 
Om de externe betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen, zal ik kort een aantal 
kenmerken geven van mijn docentschap: 

- Contact met de leerlingen: ik heb weinig moeite met het aansluiten bij de doelgroep, 
en leerlingen ervaren mij meestal als vriendelijk en respectvol jegens hen. 

- Consequent zijn: het consequent zijn gaat me niet altijd goed af, vaak ben ik wat 
chaotisch. 

- Uitleg geven: dit gaat goed, ik kan ingewikkelde zaken duidelijk uitleggen
- Orde houden: over het algemeen lukt dit goed, maar ik deel weinig straf uit. Ik zou 

strenger mogen zijn, ook in verband met consequentie. 
- Verborgen curriculum: ik wil dat leerlingen elkaar respecteren; in mijn klas is er 

vrijheid van meningsuiting, alles mag gezegd worden; ik wil leerlingen leren 
nadenken, ze prikkelen; ik heb moeite met passieve leerlingen; ik wil graag dat 
leerlingen mijn lessen leuk vinden. 

Mijn grootste valkuil zal verder zijn dat ik als onderzoeker graag goede resultaten wil 
behalen. Dit kan mijn functioneren als docent vertroebelen, evenals de evaluatie van de 
lessen. Door voortdurend te streven naar zoveel mogelijk objectiviteit, en extra te letten op 
voorbarige (positieve) conclusies, hoop ik de externe betrouwbaarheid te handhaven. 

Interne validiteit
De interne validiteit wordt bepaald door '...de deugdelijkheid van de argumenten (verzamelde 
gegevens) en redenering (de onderzoeksopzet en de analyse) die tot de onderzoeksconclusies 
geleid hebben' (Maso&Smaling 1998: 71). Die deugdelijkheid binnen het onderzoek kan 
verhoogd worden door onder andere: 

- Een reeds uitgewerkte onderzoeksopzet te volgen
- (veld)notities en/of een (reflectief) dagboek te maken 
- Het inschakelen van onderzochten als medeonderzoekers ('co-researchership)
- Vragen van reacties op bevindingen van informanten en participanten
- Vragen van commentaar aan collega's buiten het project (Maso&Smaling 1998)

Ik heb in dit onderzoek niet direct een 'uitgewerkte onderzoeksopzet' gevolgd, maar wel een 
duidelijke vorm van onderzoek: het ontwikkelingsonderzoek.
Een van de zaken die bij de lesexperimenten belangrijk waren, was het bijhouden van een 
digitaal logboek. Hierin heb ik mijn ervaringen en reflecties verwerkt, zo snel mogelijk na de 
les om vertekening te voorkomen. De notities/reflecties die relevant waren zijn verwerkt in dit 
verslag. Dit is zoals Gravemeier stelt ook belangrijk om tot de lokale onderwijstheorie te 
komen (het uiteindelijke doel); die wordt namelijk explicitiet door het verwerken van 
reflecties en ideeën in het onderzoek (1999). 
De volgende twee maatregelen om de interne validiteit te verhogen, het 'co-researchership' en 
het vragen van reacties van participanten, zijn samen toegepast. In de lessen heb ik de 
leerlingen verteld dat zij deel uitmaakten van mijn onderzoek, en dat ik ze daaruitvolgend 
beschouwde als medeonderzoekers. Niet alleen waren zij belangrijk bij het evalueren van 
geteste werkvormen op criteria als 'waren ze zinvol' of 'waren ze leuk', maar ook waren/zijn 
zij uiteraard de experts op het gebied van internet. Ik heb de visie van de leerlingen dus 
meerdere malen uitdrukkelijk gevraagd, en ook dit verwerkt in dit onderzoek. Ook heb ik 
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geprobeerd de leerlingen actieve verantwoordelijkheid voor de les te geven, door ze te 
stimuleren om ideeën in te brengen. Dit is ook naar mijn idee het 'laten spreken van het 
object', en dus zeer belangrijk voor de objectiviteit van dit onderzoek. Ook Gravemeier vindt 
het zeer belangrijk dat de ontwikkelingsonderzoeker kan switchen tussen zijn eigen 
gezichtpuntspunt en dat van de leerlingen (1999). In mijn keuzes ten aanzien van de lescycli 
heb ik mij dus laten beïnvloeden door de evaluatie en tips van de leerlingen, hetgeen 
beschreven zal worden in het praktijkgedeelte. 
Het vragen van commentaar aan collega's, door Gravemeier 'externe evaluatie' genoemd, is in 
dit onderzoek ook aan bod gekomen. Ik heb mijn bevindingen, zowel theoretisch als 
praktisch, geregeld voorgelegd aan mijn scriptiebegeleiders, maar ook aan medestudenten en 
andere mensen die er verstand van hadden, zoals mijn vader. Op de school waar ik heb 
lesgegeven, heb ik gecommuniceeerd met docenten daar, om mijn ideeën te toetsen aan 
ervaringsdeskundigen. Verder heb ik een website opgezet, www.freekzwanenberg.nl, waarop 
ik mijn bevindingen van de lessen heb beschreven, zodat andere mensen het konden lezen en 
van commentaar voorzien. Zo heeft er uiteindelijk een intersubjectief oordeel over de waarde 
van het prototypes tot stand kunnen komen (Gravemeier 1999: 246). 

Subjectiviteit
Smaling en Maso stellen dat behalve betrouwbaarheid en validiteit binnen het kwalitatief 
onderzoek ook de subjectiviteit van de onderzoeker van belang is. Het positief inzetten van de 
subjectiviteit van de onderzoeker is bijvoorbeeld nodig om verborgen vooroordelen naar 
voren te brengen. Er worden een aantal, onderling verbonden aspecten hiervan genoemd: 

- Evenwichtige balans tussen betrokkenheid en afstandelijkheid. 
- Openheid, niet alleen van geest maar ook opgevat als openhartigheid
- Zelfinzicht: het kunnen onderscheiden van wat van de onderzoeker komt en wat van 

de ander komt
- Het vermogen van rolneming: het verplaatsen in het perspectief van de ander, om de 

ander te begrijpen en te kunnen anticiperen (Maso&Smaling 1998:80).
Mijn doel is geweest om vooral bij het uitwerken van de cycli van lesexperimenten, aandacht 
aan deze aspecten te besteden. In de conclusie zal ik hier op terugkomen. 
Dat was echter niet de enige manier van de positieve inzet van mijn subjectiviteit. Maso en 
Smaling noemen ook het belang van dialogische intersubjectiviteit. Dit betreft niet alleen 
andere onderzoekers, maar ook onderzochten. Zoals hierboven beschreven zijn de meningen 
en tips van zowel de leerlingen als collegadocenten en studenten een belangrijk onderdeel van 
mijn onderzoek. 
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                                                Hoofdstuk 2: 

                                              De digitale identiteit

In dit hoofdstuk wordt het concept van de digitale identiteit nader onderzocht, met het oog op 
de doelgroep: jongeren van 13-16 jaar. De keuze voor deze doelgroep zal later ter sprake 
komen in paragraaf 4.1. De vijf deelvragen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn: 
Deelvraag 1: Wat zijn de kenmerken van de digitale identiteit?
Deelvraag 2: Wat zijn vraagstukken ten aanzien van internet die verbonden zijn met 

          onze digitale identiteit?
Deelvraag 3: Is er sprake van een nieuwe, digitale generatie?
Deelvraag 4: Wat zijn de kenmerken van de digitale generatie? 
Deelvraag 5: Waaruit bestaat het sociale internetdomein van jongeren? 

2.1 Wat zijn de kenmerken van de digitale identiteit?
Voor een definitie van het begrip ‘identiteit’, met toevoeging van de 'digitale' dimensie erbij, 
wend ik mij tot de filosoof de Mul (2005). Zijn visie op identiteit sluit aan bij het 
postmoderne denken: we leven in een samenleving waarin de mens niet meer één duidelijk 
'zelf' heeft, maar eerder een soort meervoudige persoonlijkheid. Onze identiteit is een 
constructie van meerdere persoonlijkheden in een proces dat altijd doorgaat. De Mul stelt dat 
we hierbij een persoonlijke identiteit hebben, de unieke relatie die ieder mens tot zichzelf 
heeft, en een culturele identiteit, onze relatie tot een of meerdere groepen. Bij beide aspecten 
spelen drie belangrijke zaken een rol: 

Ruimtelijke continuïteit: de verschillende elementen van geest en lichaam of van de 
cultuur, vertonen een interne samenhang,
Temporele continuïteit: binnen een bepaald verloop van tijd zit een bepaalde 
permanentie in lichaam en herinneringen, of in de taal, geschiedenis en 
handelingspatronen van een cultuur, 
Een reflexieve dimensie: ondanks dat onze identiteit, of identeiten, voor een groot deel 
aan ons toegeschreven kunnen worden door bijvoorbeeld andere personen of -media, 
zijn we het altijd zelf die onze identiteiten beleven: 'Reflexiviteit duidt op 
zelfbeschouwing, bespiegeling, het hebben van een zelfbeeld'(de Mul 2005a:196). Het 
doet er niet toe dat lichaam en cultuur in wezen nooit werkelijk onveranderlijk zijn: 
wij beleven zelf onze identiteit op een bepaalde manier. 

Verder baseert de Mul zich ook op de definitie van Ricoeur, die de identiteit als 'narratief' 
bestempelt. Door middel van verhalen vormen we onze identiteit, en verhouden we ons tot de 
ander. Onze identiteit is vervat in ons levensverhaal, dat we vormen in ons handelen en de 
reflectie daarop. Ricoeur noemt onze identiteit daardoor ook wel een 'weefsel van verhalen', 
en dat is het punt waarop de Mul de verbinding maakt met het internet; 'het web'. Het internet 
is volgens hem één van de media die grote invloed hebben op de postmoderne constructie van 
onze identiteiten, en dan met name de reflexieve dimensie van die identiteiten (de Mul 
2005a). Het beste voorbeeld van de identiteit als ‘weefsel van verhalen’ is te vinden in de 
zogeheten profielsites, het huidige prevalent van de 'homepages3’ die de Mul beschrijft in zijn 
boek. Deze profielsites (bijvoorbeeld Hyves) zijn hét medium voor de constructie en 
communicatie van de persoonlijke en culturele identiteit. Door een eigen profiel aan te maken, 
kan de maker op geheel eigen wijze zijn/haar identiteit vormgeven. De narratieve dimensie 
van identiteit, het weefsel van verhalen, is terug te zien in de interactieve aspecten van de 
profielsites: er zijn links om door te klikken naar allerlei informatiebronnen, er zijn filmpjes, 

3 Profielsites zijn niet precies hetzelfde als homepages, maar de essentie is hetzelfde: een website hebben waar 
persoonlijke informatie opgezet wordt. 
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er zijn allerlei mogelijkheden om de maker van de profielsite persoonlijk te bereiken. De 
profielsite wordt hierdoor een onderdeel van het weefsel van verhalen van de maker (de Mul 
2005). De maker kan echter ook afgerekend worden op dit deel van zijn identiteit, nu steeds 
vaker bedrijven hun sollicitanten ‘googlen’ of opzoeken op hyves. Hierdoor is zichtbaar hoe 
digitale- en ‘gewone’ identiteit(en) met elkaar verbonden zijn. Als je hier gebruik van wilt 
maken, zorg je dat er geen rare foto’s of berichtjes op je hyves staan, maar juist foto’s waar je 
goed naar voren komt, en berichten waaruit je voordelig naar voren komt. 

De constructieve en interactieve aspecten van identiteit zijn ook terug te zien in wat op dit 
moment 'web 2.0' genoemd wordt. De afgelopen twee jaar is door verschillende 
(technologische) ontwikkelingen mogelijk geworden om als internetgebruiker steeds meer 
zelf te bepalen op internet. De inhoud van de meest bekende websites wordt op dit moment 
bepaald door de gebruikers. Dit noemt men ‘user generated content’. Bekende voorbeelden 
zijn Youtube, waar miljoenen mensen zelfgemaakte filmpjes op zetten, of de online 
encyclopedie Wikipedia wiens inhoud door iedereen aangevuld en verbeterd kan worden. 
De conclusie is dat de postmoderne identiteit, gezien als constructie en als weefsel van 
verhalen, sterk beïnvloed wordt door het internet, dat diezelfde factoren faciliteert. Dit leidt 
mij ertoe de term 'digitale identiteit' te gebruiken: dit is dat deel van onze identiteit dat zich op 
internet begeeft, inclusief levensbeschouwing en normen en waarden. Als onze identiteit een 
weefsel van verhalen is, dan is de digitale identiteit daar één verhaal van. Dat digitale verhaal 
van ons bestaat echter ook weer uit meerdere verhalen, denk maar aan het experimenteren met 
verschillende identiteiten wat mogelijk is door de grote anonimiteit op internet. De digitale 
identiteit gaat dus voornamelijk over het sociale domein op internet. Jongeren begeven zich 
daar vaak, aangezien zij het internet vooral als communicatiemedium gebruiken (zie paragraaf 
2.4.2). Daarom is de digitale identiteit een belangrijk onderdeel van hun algehele 
identiteit(en). 

2.2 Welke aspecten van internet zijn sterk verbonden met de digitale identiteit?
Op zoek naar de inhoud van het begrip ‘digitale identiteit’ heb ik mij verdiept in aspecten van 
het internet die daar sterk mee verbonden zijn. 

Als je bedenkt dat de personal computer pas vijfentwintig, en het internet pas 14 jaar bestaat, 
is de invloed van beide op ons leven nauwelijks te overschatten: er is veel veranderd door de 
'ontsluiting' van cyberspace (de Mul 2005). Een groot deel van onze leefomgeving wordt 
inmiddels beïnvloed door elektronische apparatuur, verbonden in digitale netwerken, en onze 
mogelijkheden tot communicatie of informatie verkrijgen zijn vele malen groter geworden. 
Eén ding is duidelijk: het internet is niet zomaar te duiden als goed of kwaad. Uiteindelijk 
heeft ieder zijn eigen visie hierop. Voor de één is cyberspace een broedplaats van terroristen 
of perverse seksverslaafden, voor de ander is het een walhalla van democratie en menselijk 
contact, waar ieders stem even veel waard is. Internet is als fenomeen buitengewoon 
ambivalent, wat ook de conclusie was van het onderzoek ‘De ICT de baas?’, gericht op de 
invloed van ICT op onze autonomie en keuzevrijheid: 'De fundamentele ambivalentie van ICT 
is erin gelegen dat de tegengestelde gevolgen die een en dezelfde Internetapplicatie kan 
oproepen, niet zelden gelijktijdig optreden. De computer aan wie we ons werk uitbesteden 
teneinde onze vrijheid te vergroten, overlaadt ons tegelijkertijd met informatie en leidt bij veel 
gebruikers tot information overload en stress. Intensieve chatters vervreemden van hun 
sociale omgeving, maar zijn tegelijkertijd actieve leden van een virtuele gemeenschap. En de 
zoekmachine die onze kennisautonomie vergroot, maakt ons tevens epistemisch afhankelijk' 
(de Mul & Müller & Nusselder 2001: 105). 

Als het karakter van internet zo ambivalent is, dan zal onze digitale identiteit hiermee moeten 
leren omgaan. Leren omgaan met iets kan enkel door het eerst te onderzoeken, en daarom heb 
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ik twee filosofische ‘internetvraagstukken’ geformuleerd, als twee ambivalente aspecten van 
het internet die sterk verbonden zijn met de digitale identiteit. Het eerste vraagstuk is 
‘anoniem versus openbaar’, het tweede ‘bevrijdend versus onderdrukkend’. Ik zal ze 
hieronder bespreken. 

Vraagstuk 1: Anoniem versus openbaar - zijn wie je wilt zijn 
Het eerste vraagstuk is één van de belangrijkste tegenstrijdige kenmerken van het internet: aan 
de ene kant de mogelijkheid om volledig anoniem te zijn, en aan de andere kant de drang van 
mensen om op internet in alle openbaarheid hun diepste geheimen, persoonlijke gegevens, 
foto's en filmpjes te zetten. Beide aspecten lijken elkaar tegen te spreken, maar op de één of 
andere manier vermoed ik dat ze elkaar ook versterken. Dit vraagstuk is voor een deel 
gebaseerd op eigen ervaringen met het gebruik van internet. 

Het anoniem zijn zorgt ervoor dat je in cyberspace kunt zijn wie je wilt zijn. Je kiest een 
'nickname' en zal door niemand herkend worden. Dat geldt voor het reageren op weblogs, het 
converseren in chatboxen, en voor virtuele werelden als World of Warcraft of Second Life. Je 
kunt zeggen wat je wilt, en je voordoen als totaal iemand anders. Dit heeft nogal wat gevolgen 
voor de communicatie op internet. Zo is te zien dat mensen veel grover worden. Reacties op 
weblogs zijn vaak zeer beledigend, soms zelfs zo erg dat er recentelijk al journalisten gestopt 
zijn met columns schrijven op internet, zoals Bert Wagendorp van de Volkskrant: 'Dit is de 
laatste keer dat ik een column uit de krant op dit weblog plaats. Ik heb het vanaf september 
2005 gedaan. Meestal met plezier, ook vanwege de vaak zinnige reacties -positief of negatief.  
Toch stop ik ermee, omdat ik geen zin heb me nog langer vrijwillig te onderwerpen aan 
aanvallen in de rug, valse verdachtmakingen, op de man gespeelde vuiligheid en getreiter van 
halvegaren. fIedereen doet maar wat hij niet laten kan, maar ik hoef het allemaal niet te lezen 
en ik stop in elk geval met het faciliteren van de shit' (Phelan, volkskrant.nl 2007). Blijkbaar 
zorgt de anonimiteit op internet er bij mensen voor dat ze ontremd raken, waardoor het 
internet soms wel één grote scheldpartij tussen anonieme mensen lijkt. Ook het pesten via 
internet, dat in het volgende hoofdstuk aan bod komt, is zo erg omdat de pester (vrijwel altijd) 
onbekend blijft. 
De ontremming zorgt er echter niet alleen voor dat mensen elkaar gaan uitschelden. Er lijkt 
ook een openhartigheid verbonden te zijn met de anonimiteit van het internet, waardoor 
mensen de neiging hebben om zeer persoonlijke dingen te vertellen. Dit is een fenomeen dat 
bij het MSN-en veel voorkomt: door de extra factor van het elkaar niet kunnen zien en horen 
kunnen mensen zich makkelijker te uiten. Deze opvallende openhartigheid die komt kijken bij 
het chatten met anderen, heb ik geobserveerd bij eigen MSN-gesprekken met anderen en 
praten met anderen over dit medium. Vanuit de literatuur heb ik hier nog geen ondersteuning 
voor gevonden.
Kortom: anoniem-zijn geeft veel vrijheid, waardoor mensen in álle opzichten helemaal 
zichzelf kunnen zijn als ze willen. Deze vrijheid om helemaal je zelf te kunnen zijn heeft 
mijns inziens een grote invloed op de onze digitale identiteit, omdat je oneindig veel meer 
mogelijkheden hebt tot experimenteren met je identiteit(en). In mijn opinie zijn er zo weinig 
taboes in cyberspace omdat de bezoeker toch precies kan doen wat hij/zij wil. Dat er wel 
degelijk restricties zijn ten aanzien van deze totale vrijheid komt bij het tweede 
internetvraagstuk aan bod, maar vaststaat dat de mogelijkheden tot experimenteren met 
identiteit(en) op internet vele malen groter zijn dan in het gewone leven. 

De andere kant van de medaille is de openbaarheid van het internet. Profielsites als Hyves 
zijn een goed voorbeeld van hoeveel persoonlijke informatie mensen tegenwoordig vrijgeven. 
Op de persoonlijke profielen zijn foto's te zien, hobby's, persoonlijke gegevens als woonplaats 
en geboortedatum en allerlei favoriete boeken en films. Daar komt nog bij dat bij een website 
als Hyves mensen met elkaar communiceren via 'krabbels': je schrijft een klein stukje op het 
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profiel van een ander, en de ander reageert dan door te reageren op jouw profiel. Zo zijn hele 
conversaties terug te lezen, waarbij vaak de deelnemers niet stilstaan bij het feit dat iedereen 
dat kan lezen.
Een ander voorbeeld van de openbaarheid is het fenomeen dat mensen massaal zelfgemaakte 
(vaak persoonlijke) filmpjes op websites als Youtube zetten, waarin ze contact zoeken met 
anderen op wat voor manier dan ook. Deze streaming videosite zorgt voor tal van nieuwe 
internetberoemdheden, zowel in positieve zin (als veel mensen je liedjes mooi vinden) als in 
negatieve zin (voor gek gezet worden). 
Een voordeel én nadeel van de openbaarheid van internet is dat mensen makkelijk te vinden 
zijn. Je kunt iemand 'googelen' (opzoeken via Google), en zo allerlei informatie vinden. Dit 
kan handig zijn als je niks te verbergen hebt, maar het kan je ook in een lastig parket brengen. 
Zoals in de vorige paragraaf al even genoemd werd, is het algemeen bekend dat veel 
werkgevers of zelfs opleidingen informatie van sollicitanten en studenten opzoeken. Dit kan 
leiden tot vervelende consequenties: eind april is in Amerika een meisje haar lerarendiploma 
ontzegd omdat ze op de profielsite Myspace een foto had staan waarop ze dronken en als 
piraat verkleed stond (Steiner washingtonpost.com 2007). Op deze privacyproblematiek kom 
ik terug bij het volgende vraagstuk. 

De tegenstelling en verbinding tussen anonimiteit en openbaarheid is goed te zien bij wat ik 
voor het gemak de 'duistere kanten' van de mens noem. Taboes bestaan niet op het internet: 
alle dingen waar we ons voor schamen en die onbespreekbaar zijn in het openbare leven, zijn 
binnen een paar muisklikken bereikbaar voor iedereen die zich op internet begeeft. Ook voor 
kinderen. Er zijn miljoenen pornosites, waarvan vele met zeer extreme inhoud zoals 
kinderporno, seks met dieren, verkrachting enz. Er zijn websites waar erotische foto's en 
filmpjes op staan geplaatst door wraakzuchtige exen, websites waar foto's en filmpjes van 
verongelukte mensen getoond worden, racistische en terroristische sites. Deze 'duistere 
kanten' van de mens zijn dus zichtbaar op het internet omdat men aan de ene kant anoniem is, 
en aan de andere kant blijkbaar de behoefte heeft om veel persoonlijke informatie te delen met 
de rest van de wereld. 

Vraagstuk 2: Bevrijdend versus onderdrukkend - wie is de baas op internet? 
Bij het vorige vraagstuk werd de vrijheid genoemd die samenhangt met het anoniem en 
openbaar zijn op internet. Er wordt wel gesproken van de ‘bevrijdende’, of 
‘democratiserende’ aspecten van internet, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen die als web 
2.0 aangeduid worden. Vanaf de begindagen van het bestaan van internet, is er echter het 
debat geweest over de bevrijdende en onderdrukkende aspecten van het internet. Moet het 
internet een vrijplaats zijn voor het individu, zonder enige inmenging van buitenaf, of moeten 
overheden ingrijpen bij strafbare feiten? En hoe zit het met de invloed van bedrijven? 
Kortom: wie is de baas op internet, die de mate van onze autonomie en vrijheid bepaalt?
In de begindagen van internet waren er al activisten die cyberspace voor zich opeisten als 
ruimte waarin totale vrijheid zou moeten heersen. Zo schreef Barlow in 1996 een 
´onafhankelijkheidsverklaring van cyberspace´ die begon met: ‘Governments of the Industrial 
World, you weary giants of flesh and steel, I come from Cyberspace, the new home of Mind. 
On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You are not welcome among 
us. You have no sovereignty where we gather.
We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no 
greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social 
space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us.  
You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of enforcement we have 
true reason to fear’ (Barlow 1996).
De boodschap is duidelijk: cyberspace hoort een vrijplaats te zijn, waar geen persoon meer 
macht heeft dan de ander. Het recente internetfenomeen web 2.0, in de vorige paragraaf reeds 
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kort besproken, lijkt Barlow in eerste instantie in het gelijk te stellen: de macht is 
tegenwoordig aan de internetgebruiker volgens onder andere het Timemagazine. Eind 2006 
verkoos dit blad 'you' (de internetgebruiker) tot persoon van het jaar: ‘Yes, you. You control 
the Information Age. Welcome to your world.’ (Grossman 2006: 1). 
Volgens Timemagazine was 2006 het jaar van de internetgebruiker. Deze consument wordt 
namelijk steeds actiever, en bepaalt in stijgende mate zelf de inhoud van het World Wide Web, 
in plaats van dat er passief geconsumeerd wordt. Massaal worden zelf opgenomen filmpjes op 
internet gezet, er zijn miljoenen weblogs bijgekomen waar mensen hun persoonlijke verhalen 
vertellen, men heeft persoonlijke profielen aangemaakt op profielsites en avatars gecreëerd in 
virtuele werelden: ‘We're looking at an explosion of productivity and innovation, and it's just  
getting started, as millions of minds that would otherwise have drowned in obscurity get  
backhauled into the global intellectual economy.’ (Grossman 2006: 1). Ik interpreteer deze 
immense bedrijvigheid in eerste instantie als een bevrijdende ontwikkeling, aangezien mensen 
zichzelf in steeds grotere mate kenbaar maken op internet (wat weer met het 
anoniem/openbaarvraagstuk samenhangt). Dit wil volgens Grossman overigens niet zeggen 
dat deze user-generated content altijd zo hoogstaand is, integendeel zelfs. Het internet blijft 
ook een plaats van haat, geweld en pure stupiditeit. Maar volgens Grossman maakt dat het 
ook juist interessant. Hij noemt deze nieuwe 'web 2.0-fase' van internet één groot sociaal 
experiment dat net zo goed kan falen als kan slagen. 

De ontwikkelingen die beschreven worden door Timemagazine zijn nog steeds gaande. Er zijn 
echter, zoals ik bij het vorige vraagstuk al noemde, flinke kanttekeningen te plaatsen bij de 
vermeende vrijheid die ontwikkelingen als web 2.0 zouden brengen. 
In het hierboven al genoemde wetenschappelijk onderzoek 'De ICT de baas?' is de conclusie 
is dat de implicaties van het gebruik van ICT zowel autonomiebevorderend als –bedreigend 
zijn. Is er aan de ene kant het 'democratiserende' web 2.0 met zijn macht aan de gebruiker, aan 
de andere kant zijn er de bedrijven die het internet als één groot reclamebord gebruiken.  Zo 
worden bijvoorbeeld succesvolle amateurprojecten overgekocht en commercieel gemaakt. 
Marktplaats.nl is een voorbeeld daarvan: de website, wiens inhoud volledig door de burger 
wordt bepaald, is overgekocht door Ebay, een officiële Amerikaanse veilingsite. Ook de 
mateloos populaire streaming videosite YouTube, opgericht door een paar creatieve studenten, 
is in 2006 overgekocht voor 1,6 miljard dollar door Google (oorspronkelijk ook opgericht 
door een paar creatieve studenten). Verder wordt elke mogelijke website voor de helft gevuld 
door advertenties, ‘ads’, dé manier om geld te verdienen aan websites. Een website hoeft geen 
product te verkopen om geld op te brengen: van belang zijn de bezoekersaantallen. Hoe meer 
bezoekersaantallen, des te meer geld bedrijven willen betalen om advertenties op die website 
te zetten. Een gevolg van web 2.0, met zijn macht aan de indivuduele gebruiker, is de 
verandering van marketingstrategie. Een zeer bekende nieuwe manier van reclamemaken is de 
‘viral video’, opzienbarend filmpjes waarin op subtiele manier een merknaam in verwerkt is. 
Deze filmpjes worden vanwege hun opzienbare inhoud (meestal een komische situatie) door 
veel mensen doorgestuurd aan vrienden en bekenden, zodat het filmpje op ‘virale’ wijze zijn 
positieve presentatie van een bepaald merk kan verspreiden. De nieuwste variant hierop is de 
‘viral game’, een kort maar verslavend spelletje, waarin een merknaam op aantrekkelijke 
wijze wordt gepresenteerd. Een voorbeeld is het online spelletje ‘aqua tennis’ van 
McDonalds. Daarin wordt door een man en een dolfijn overgekopt met een filet ‘o fishburger 
(dit spelletje zal in het praktijkgedeelte verder besproken worden).
Een ander voorbeeld van onderdrukkende factoren van internet zijn overheden die de vrijheid 
van de internetgebruiker inperken. China kent bijvoorbeeld een sterke internetcensuur, waar 
mensen achter tralies verdwijnen vanwege hun mening op internet. Tot slot zijn ook 
ontwikkelingen als web 2.0 voor een groot deel afhankelijk van de technologie die ze 
mogelijk maakt. 
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Kortom: de invloed van factoren als de commercie, overheden of  technologie blijft even 
sterk, en wordt wellicht zelfs sterker door gebruik te maken van web 2.0. Daarmee wordt de 
(keuze)vrijheid, of de autonomie van de gebruiker automatisch beperkt

De tegenstelling bevrijdend versus onderdrukkend zou je ook de strijd tussen utopisch- en 
dystopisch denken kunnen noemen. De utopie is de volledige vrijheid in cyberspace die 
Barlow eist, de dystopie is het doemscenario van Big Brother: verregaande controle over de 
burger door de overheid. Het vraagstuk van bevrijdend versus onderdrukkend is namelijk ook 
sterk gekoppeld aan het concept van privacy. Het is inmiddels haast algemeen bekend dat 
grote bedrijven en overheden zeer veel informatie van burgers opslaan: 'Allerlei bedrijven 
verzamelen informatie over wat jij doet op internet. Welke websites je bekijkt, waar je naar 
zoekt, waar je op klikt, wat je koopt. En dat wordt steeds meer. Hoeveel mensen e-mailen niet  
via hotmail of gmail? Sturen berichtjes via MSN? Of zetten hun foto’s, contactinformatie en 
dagboek op MSN Spaces? En niet iedereen realiseert zich dat dit allemaal wordt bewaard'  
(Schouten nrc.nl 2006). Bedrijven bewaren de informatie om het koopgedrag van mensen te 
onderzoeken en hun online-reclame daar op aan te passen. Overheden doen het om hun 
burgers in de gaten te houden. Het is echter ook al voorgekomen dat bedrijven anonieme 
informatie van burgers overdragen aan overheden als die daarom vroegen (Schouten nrc.nl 
2006). Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vertegenwoordigt de burger in dit 
soort zaken, maar bevindt zich tegenwoordig in een spagaat: '...ze zit als toezichthouder 
tamelijk klem tussen de rokende schoorstenen van de Google's van deze wereld, de 
datagraaiende opsporingsdiensten en vooral de massaal persoonlijke data strooiende en 
uploadende burgers. De laatste, namens wie het CBP wenst op te treden, zijn zich van kwaad 
noch gevaar bewust' (van Ringelestijn & Olsthoorn 2006). 
Door tendensen als web 2.0, waarbij burgers openbaar publiceren, communiceren en elkaar 
van informatie voorzien, lijkt de burger privacy steeds minder belangrijk te vinden. Het CBP 
staat dus voor de vraag: 'In hoeverre moet je mensen beschermen tegen privacyschending 
indien ze vrijwillig persoonlijke data verspreiden?' (van Ringelestijn&Olsthoorn 2006). Eén 
van de belangrijkste conslusies van het wereldwijd uitgevoerde internetonderzoek 'digital.life' 
is ook dat om de digitale identiteit 'gezond' te houden, privacy zeer belangrijk is: From an 
ethical perspective, an environment in which citizens are obliged to disclose more and more 
personal data, simply in exchange for convenience, or for lower prices, must be discouraged 
and eventually eliminated. For example, on the internet today, most are obliged (usually by 
default) to accept cookies that track online behaviour—a phenomenon that just a few years 
ago was considered to be a serious invasion of privacy. Many sites are now effectively 
unusable to those who do not wish to be tracked. Although privacy is a concept that is under 
constant evaluation and definition, it must always remain an important consideration'  
(Srivastasa e.a. 2006:110). Regelgeving zou zich volgens dit onderzoek dan ook moeten 
concentreren op het maximaliseren van privacy. De oplossing ligt volgens het rapport dus 
meer bij strengere regelgeving dan bij meer bewustwording van burgers. Het voortbestaan van 
privacy wordt steeds meer betwijfeld, nu mensen steeds meer bereid zijn om bepaalde 
vrijheden op te geven voor gebruikersgemak of veiligheid. In hoeverre dit nou eenmaal de 
ontwikkeling is, of juist bestreden moet worden is een voortdurende discussie. 
En zo tekent het vraagstuk zich steeds helderder af: het internet bevat zowel bevrijdende als 
onderdrukkende aspecten, die beide soms in zeer extreme mate voorkomen. 
Ook de overlap van beide vraagstukken is nu zichtbaar: het bevrijdende aspect van internet 
heeft onder meer te maken met de voordelen van het anoniem zijn. Het onderdrukkende 
aspect, waarbij de privacy van de burger ter discussie staat, is rechtstreeks verbonden met de 
openbare dimensie van internet. 
De mate waarin jongeren met beide vraagstukken te maken hebben zal worden besproken in 
het volgende hoofdstuk, maar de verwachting is dat ze van grote invloed zijn op hun gedrag, 
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vanwege hun intensieve gebruik van internet. De term ‘digitale generatie’ zal niet uit de lucht 
zijn gegrepen.  

2.3 Is er sprake van een nieuwe, digitale generatie?
In 1997 is Rushkoff één van de eersten die schrijft over de jeugd die is opgegroeid in een 
‘digitale omgeving’. In zijn boek ‘Children of Chaos: Surviving the End of the World as We 
know it’, betoogt hij dat het informatietijdperk over is, en het tijdperk van chaos aanbreekt. 
De enigen die nog om kunnen gaan met al deze chaos, en het 'einde van het lineaire denken', 
zijn de kinderen die erin opgegroeid zijn: de screenagers, opgegroeid omringd door 
beeldschermen. We moeten van Rushkoff naar deze kinderen kijken om te leren omgaan met 
de chaos, en weer als een kind leren denken (Rushkoff 1997).
Prensky bedenkt vier jaar later de term ‘digital natives’. In zijn artikel uit 2001, ‘Digital 
natives, digital immigrants’, geeft hij het ‘fundamentele verschil’ aan tussen mensen die vóór 
1980 en mensen die ná 1980 zijn geboren: de opkomst van digitale technologie. Volgens hem 
is dit een echte discontinuïteit in de geschiedenis, een singularity met grote gevolgen (Prensky 
2001a:). De ‘digital natives’ zijn de kinderen die zijn vergroeid met digitale technologie: 
computers, computerspellen, mp3spelers, digitale (video)camera’s, mobiele telefoons etc. En 
dat zorgt er volgens Prensky voor dat ‘as a result of this ubiquitous environment and the sheer 
volume of their interaction with it, today’s students think and process information 
fundamentally differently from their predecessors. These differences go far further and deeper 
than most educators suspect or realize’ (2001a: 1). In een ander artikel betoogt hij zelfs dat 
de hersenen van jongeren fysiek verschillen van die van ouderen. Dat komt mede door de 
nieuwe inzichten vanuit de neurobiologie waarin gesteld wordt dat ons brein ons hele leven 
nog verandert, en zich daarbij aanpast aan omgevingsfactoren. Door de sterke digitale 
omgevingsfactoren zouden de ´digital natives´ daarom een nieuwe generatie vormen. En 
vanuit de sociale psychologie zou inmiddels gesteld worden dat we door verschillende 
ervaringen in onze ontwikkeling ook op verschillende manier gaan nadenken. Conclusie: door 
het vele gebruik van digitale technologie zijn de hersenen van de jongeren ook anders gaan 
functioneren, waardoor ze meer gewend zijn aan audiovisuele input, en parallelle cognitieve 
structuren in plaats van lineair denken (Prensky 2001b). 
De ‘digital immigrants’ zijn mensen die opgegroeid zijn met de oude media, en wel kunnen 
leren omgaan met de zaken als internet, maar altijd een ‘accent’ zullen blijven houden. 
Prensky pleit voor het gebruik van games in het onderwijs, maar is tegelijkertijd ook 
ontwikkelaar van educatieve games. Dit kan wijzen op belangenverstrengeling. 
In 'Educating the Net Generation', stellen ook Oblinger en Oblinger dat er sprake is van een 
nieuwe generatie. Zij zijn echter minder stellig dan Prensky. Zij noemen als generatiegrens 
1982, maar koppelen tegelijkertijd de 'Net Generation' aan hun omgang met digitale 
technologie. Dus iemand die ouder is, maar wel met die technologie omgaat, kan precies 
dezelfde kenmerken vertonen als de kinderen van ná 1980 (Oblinger & Oblinger 2004). 

De bekendste Nederlandse bepleiters voor het bestaan van een nieuwe generatie jongeren zijn 
op dit moment Boschma en Groen, die in 2006 het boek ‘Generatie Einstein: slimmer, sneller 
en socialer’ uitbrachten. 
Boschma en Groen betogen ook dat er wel degelijk sprake is van een nieuwe generatie 
jongeren. Bepaalde grote historische gebeurtenissen drukken hun stempel vooral op 
adolescenten, die in hun identiteitsvormende fase zitten. En zoals de onrustige jaren zestig de 
babyboomers hebben gevormd, en de economische depressie van de jaren tachtig de generatie 
X, zo wordt nu de ‘Generatie Einstein’ (Einstein was ook vernieuwend) gevormd door het 
ontstaan van de ‘24/7 vercommercialiseerde informatiemaatschappij waarbij commercie en 
internet de pijlers zijn waarop onze wereld draait’ (Boschma en Groen 2006: 14). Volgens 
deze auteurs is dit een hele positieve generatie, omdat zij veel aspecten van de huidige 
complexe maatschappij een plek weten te geven, in tegenstelling tot oudere generaties. 
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Zoals Prensky’s verhaal eventueel minder valide wordt door zijn zakelijke belangen, het 
uitbrengen van educatieve computergames, zo werken Boschma en Groen voor het 
marketingbureau Keesie4, dat probeert om jongeren te bereiken voor hun klanten: bedrijven 
en overheidsinstellingen. Ook staan er weinig verwijzingen in hun boek, en de wijze waarop 
over de 'generatie Einstein' geschreven wordt is enkel positief. Beide factoren pleiten niet 
voor het wetenschappelijke gehalte van het boek. 

In wetenschappelijke Nederlandse publicaties is minder overeenstemming over het al dan niet 
bestaan van een nieuwe generatie jongeren. 
Veen en Jacobs betogen van wel in hun onderzoek 'Leren van jongeren' :'Jongeren uit de net-
generatie onderscheiden zich van de vorige generaties door het intensief gebruik van nieuwe 
media, hun houding ten aanzien van communicatiepatronen en hun opvattingen over macht  
en samenwerking. Ook denken ze anders over de toekomst'(Veen & Jacobs 2005). 
Prozee is echter iets voorzichtiger. In zijn afstudeeronderzoek 'De netgeneratiestudent:  
nieuwe media, nieuw onderwijs' (2006), stelt hij dat om echt van een nieuwe generatie te 
kunnen spreken, uitvoeriger onderzoek nodig is. Op dit moment is het onderzoeken meer 
gebaseerd op trends en verwachtingen dan op grootschalig onderzoek (Prozee 2006). 
Hij spreekt uiteindelijk toch van een nieuwe generatie, door de verbinding met veranderende 
technologie. Aan de hand van de ontwikkeling van nieuwe technologie, in dit geval ICT, 
ontwikkelen generaties zich. Men dient echter wel te beseffen dat het gaat om generalisaties 
en verwachtingen. Ook zijn de eigenschappen die aan de netgeneratie worden toegekend (zie 
ook de volgende paragraaf) niet altijd genuanceerd of bewezen (Prozee 2006). 
Ook in het artikel 'de digitale generatie' van de Haan (e.a) in 'Jaarboek ICT en Samenleving 
2006: de digitale generatie', wordt genuanceerd met de term 'generatie' omgegaan. Evenals 
Boschma en Groen stellen de auteurs dat een generatie gevormd wordt door sterke 
ontwikkelingen die zich voordoen in de formatieve puberjaren. Er zou dus volgens hen wel 
sprake kunnen zijn van een nieuwe generatie door de snelle opkomst van ICT, maar dat is nog 
niet zeker. Dat zal nog moeten blijken, en daarbij is het empirisch onderzoeken van generaties 
erg lastig. Aangezien ze het gedrag van jongeren op het gebied van ICT-gebruik willen 
onderzoeken, en er inderdaad sprake is van die veelvoud aan technologie, spreken ze toch van 
'de digitale generatie' (de Haan, van 't Hof en van Est 2006). 
Afgezien van Prensky en wellicht Boschma en Groen, lijken de meeste bronnen het begrip 
'generatie' voornamelijk te gebruiken om de groep jongeren aan te geven die ná 1980 is 
opgegroeid, omringd door digitale technologie. De discussie aangaande de vraag of er 
daadwerkelijk een nieuwe generatie is of niet, lijkt irrelevant, of in ieder geval nog lastig om 
te beantwoorden. Mijn doelgroep, leerlingen van 12-16 jaar oud, hebben inderdaad niet 
(bewust) meegemaakt dat er geen internet was, en het valt te verwachten dat zij veelvuldig 
van digitale media gebruikmaken. Ik zal daarom in navolging van 'Jaarboek ICT en 
Samenleving' de term digitale generatie bezigen, om deze groep aan te duiden. 

2.4 Wat zijn de kenmerken van de digitale generatie?
Na vaststelling van de legitimiteit van de term ‘digitale generatie’, is het tijd om te kijken wat 
de literatuur zegt over deze jongeren en hun internetgebruik. Hierbij probeer ik verbindingen 
te leggen met het denken over identiteit en de besproken vraagstukken uit paragraaf 2.2. 

2.4.1 Verbonden in netwerken en interactief: altijd online
Het leven is voor de digitale generatie ondenkbaar zonder internet en mobieltje. Belangrijk 
daarbij is dat internet voor hen geen digitale bibliotheek met informatie is, maar in de eerste 
plaats een gemeenschap waarin je communiceert met vele anderen (Veen & Jacobs 2005: 14). 
Dit is dan ook het gebied waarop ik mij concentreer, de sociale dimensie van internet voor 
jongeren. 
4 Advies-, communicatie- en reclamebureau Keesie: www.keesie.nl 
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Het altijd online zijn, of altijd bereikbaar via de mobiele telefoon, is een norm geworden. Op 
internet wordt de mate waarin je respect voor iemand hebt, gemeten aan de snelheid waarmee 
je op een berichtje van diegene reageert: 'Het tijdstip waarop een bericht wordt verstuurd en 
de tijd die verstrijkt voordat erop wordt gereageerd geeft  een belangrijk signaal over de 
urgentie van het bericht of de status van de relatie' (Oomen e.a. 2005: 74)
In Jaarboek ICT en Samenleving 2006 wordt dit bevestigd door de 16-jarige Tara, die vertelt 
over haar activiteiten op de profielsite Sugababes.nl: 'Complimenten over je uiterlijk zijn leuk,  
maar op internet telt meer hoe sociaal je bent. Ik heb een online vriendenkring die altijd op 
internet is. We zijn altijd bereikbaar. Stuur je iemand een berichtje en je krijgt pas de 
volgende dag antwoord, dan is dat niet echt attent' (de Haan & van 't Hof 2006: 44). 
Belangrijk is ergens bij te horen, en dat doe je door zoveel mogelijk online te zijn. Pardoen en 
Pijpers stellen in hun boek ‘verliefd op internet’ dat angst een belangrijke emotie van pubers 
is: angst om er niet bij te horen, bang zijn voor eenzaamheid. Door MSN en mobiele telefoon 
is het mogelijk om voortdurend in contact met de anderen, terwijl je je ook nog eens ‘een 
beetje kunt verstoppen achter het beeldscherm dat tussen jou en je gesprekspartner in zit’  
(Pardoen & Pijpers 2006:16). 
Maar in hoeverre komt in onderzoeken naar het internetgebruik van jongeren ook het beeld 
van altijd-online-zijn naar voren?
Uit het onderzoek van Meerkerk, van den Eijnden en van Rooij naar compulsief 
internetgebruik (2006) blijkt dat jongeren (10 t/m 16 jaar) massaal internet gebruiken: 
gemiddeld besteden zij 11 uur op internet per week. Daarbij vallen een paar dingen op:
1. Jongens zitten langer op internet, 12,8 uur per week, versus 9,8 uur bij meisjes, 
2. Er zijn grote verschillen tussen etnische groepen. Jongeren van Surinaamse en Antilliaanse 
en Arubaanse afkomst besteden bijvoorbeeld gemiddeld 16 uur per week aan het gebruik van 
internet, 
3. VMBO-leerlingen besteden meer tijd aan internet dan HAVO/VWO-leerlingen 
(respectievelijk 14,3 vs. 10,6 uur/week), 
4. Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt ook het internetgebruik. 
Verder is 3,8 procent van deze onderzochte jongeren aan te merken als compulsief 
internetgebruiker. De conclusie is dat allochtone kinderen en leerlingen van het VMBO vaker 
kenmerken van compulsief internetgebruik vertonen dan autochtone kinderen en 
HAVO/VWO leerlingen (Meerkerk, van den Eijnden, van Rooy 2006). 
Ook in een onderzoek van Blauw Research is het internetgebruik van middelbare scholieren, 
12-19 jaar, onderzocht. Volgens dit onderzoek gaat het bij deze jongeren om 13,5 uur per 
week (Blauw Research 2005). De onderzoeksgroep bestond echter maar uit 339 leerlingen, 
dus is het lastig inschatten of dit representatief is. Newrulez.nl heeft een onderzoek gedaan 
naar mediagebruik onder jongeren van 15 tot 24 jaar oud, en daarin werd gesteld dat het 
gemiddelde internetgebruik 2,7 uur (2 uur en 42 minuten) per dag was. Dat zou dan uitkomen 
op ruim negentien uur per week (Newrulez.nl 2006). Ik kan bij dit onderzoek ook moeilijk 
inschatten in hoeverre de onderzoeksgroep representatief was voor de hele Nederlandse jeugd 
(15-24 jaar), maar als de cijfers kloppen, dan zouden de bovengenoemde onderzoeken de 
stelling ondersteunen dat met de leeftijd ook het internetgebruik stijgt. 
Gekeken naar de doelgroep van dit onderzoek, voornamelijk Nederlandse jongeren van 13-16 
jaar met als niveau HAVO/VWO, dan valt te verwachten dat het internetgebruik ongeveer die 
11-13 uur per week van het gemiddelde zal zijn. 

Interactiviteit lijkt verder de kern te vormen van de digitale generatie. Via internet en mobiele 
telefoon zijn de jongeren vaak 24 uur per dag bereikbaar voor elkaar. Zij geven daarmee ook 
een toekomstvisioen van de netwerkcultuur die in ontwikkeling is. 
Interactiviteit houdt ook activiteit in, en dat geldt zeker voor de digitale generatie. De 
internetgebruiker wordt steeds actiever, zoals bleek bij bespreking van het artikel in Time 
magazine en web 2.0, maar in de literatuur wordt deze eigenschap al eerder door auteurs 
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toegedicht aan de digitale generatie: 'Met de voortschrijdende mogelijkheden om met behulp 
van gebruikersvriendelijke software video, beeld en geluid te manipuleren, worden jongeren 
niet alleen interactieve gebruikers van andermans producten, maar worden zij ook 
producent'. (Veen & Jacobs 2005: 15)
Verder worden de virtuele netwerken waarin de digitale generatie zich ook regelmatig bevindt 
steeds geavanceerder. Er zijn driedimensionale virtuele werelden die grote populariteit 
genieten, waar mensen gewoon in kunnen rondlopen, 'goederen' ontwikkelen, geld verdienen 
en contacten leggen en onderhouden5. Ook voor jongeren bestaan dit soort virtuele domeinen. 
Een Nederlands voorbeeld daarvan is Habbohotel6, een virtueel hotel waar jongeren een eigen 
kamer kunnen kopen met hun credits (waar ze met echte euro's voor betalen) die ze zelf 
kunnen inrichten met 'meubilair', en waar ze andere jongeren kunnen ontvangen. Volgens 
Pijpers wordt Habbo per maand door 600.000 unieke bezoekers7 bezocht (mijnkindonline.nl 
2006). Een andere vorm van virtuele werelden zijn de online games, die in paragraaf 2.5.6 
besproken zullen worden. 

2.4.2 Technologie als 'luchtig' communicatiemiddel
De digitale generatie zou de digitale generatie niet zijn zonder alomtegenwoordige 
technologie. Het bezit van zowel een mobieltje en een tv als een pc met internet op de kamer 
en een mp3speler is vanzelfsprekend. En waar oudere mensen zich nog kunnen verwonderen 
over technologische ontwikkelingen, voor de jongeren is die technologie net lucht  (Veen & 
Jacobs 2005 ). Op zich is dit niet revolutionair zoals Prozee stelt, want voor elke nieuwe 
generatie is de dan aanwezige technologie onzichtbaar, maar de digitale generatie is wel de 
eerste die opgegroeid is met zoveel apparaten tot haar beschikking (2006). Oblinger en 
Oblinger stellen dat de digitale generatie (door hen 'netgeneratie' genoemd) technologie louter 
als medium beschouwt om bepaalde activiteiten te kunnen doen: '...if you ask Net Gen 
learners what technology they use, you will often get a blank stare. They don’t think in terms 
of technology; they think in terms of the activity technology enables. In general, the Net Gen 
views the Internet as an access tool—a medium for distribution of resources rather than a 
resource with limitations' (2005: 21) 
Daarbij komt nog dat de digitale generatie het internet vooral gebruikt als multimediaal 
communicatiemiddel (Sikkema 2005; Hermes & Jansen 2006): 'Al surfend en MSN-end 
onderhouden ze een intensief online-verkeer waarin informatie-uitwisseling en het 
onderhouden van sociale contacten naadloos met elkaar verweven zijn' (Oomen 2006: 56). 
Hiermee onderscheidt de digitale generatie zich van ouderen. Beide gebruiken internet als 
informatiemedium, maar de ouderen begeven zich veel minder in het sociale domein. 

2.4.3 Peer-to-peervorming
Volgens de Haan e.a is het mogelijk dat door het veelvuldig gebruik van ICT door kinderen, 
de invloed van hun ouders en docenten kleiner wordt. Het intensieve gebruik van internet of 
mobiele telefoon zorgt er namelijk voor dat jongeren meer contacten hebben met 
leeftijdgenoten, ook wel peer to peer genoemd: 'Aannemelijk is dat digitale technologie leidt  
tot een verdere verschuiving van de invloedbalans in de pedagogische driehoek van peers-
opvoeders-media...Door ICT kan de behoefte aan afscheiding onder jongeren een nieuwe 
vorm krijgen. De rol van traditionele opvoeders zoals ouders en docenten kan verder 
overgenomen worden door leeftijdgenoten (peers) en bedrijven'
(de Haan & van ’t Hof & van Est 2006: 16). In plaats van de oude ‘top-downvorming’ door 
ouders en leraren, is er nu dus meer sprake van onderlinge, horizontale vorming door 
jongeren. Zij creëren hun eigen virtuele domein op internet waar de ouders door hun digitale 

5 Actueel voorbeeld: Second Life (www.secondlife.com)
6 www.habbo.nl 
7 Een bezoeker die tien keer achter elkaar inlogt, staat toch voor één unieke bezoeker. Op die manier is het 
werkelijke bezoekersaantal te meten. 
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achterstand eigenlijk geen toegang toe kunnen krijgen. Dat kan alleen met toestemming van 
de jongeren. En dat virtuele domein van leeftijdgenoten wordt steeds belangrijker: ICT zorgt 
voor een sterkere binding aan de peergroep en daardoor wordt het voor ouders steeds 
moeilijker om hun cultuur over te dragen, en voor leraren steeds moeilijker om aan te sluiten 
bij de leefwereld van hun leerlingen. Zij staan meer dan ooit aan de zijlijn, zonder zicht op 
wat zich afspeelt in de digitale jongerencultuur (de Haan & van ’t Hof & van Est 2006). En 
die contacten met de peergroep, ook al zijn ze virtueel, zijn voor jongeren niet van minder 
waarde dan 'face-to-face’ contacten. Het is gewoon een andere manier van met elkaar omgaan 
(Veen & Jacobs 2005; Oblinger & Oblinger).
De vraag is nu of er met de opkomst van de digitale generatie ook een nieuwe fase in de 
ouder-kindrelatie komt. Versterkt ICT de emancipatie van kind ten opzichte van de ouder, net 
zoals de emanciperende, bevrijdende factoren van internet autonomieverhogend zouden 
werken? Dit is volgens de Haan e.a. nog niet duidelijk, en zal moeten blijken in de nabije 
toekomst. 
Op de bekende profielsites voor jongeren8 is ook in de forums te zien hoe jongeren elkaar 
zinvolle vragen stellen over liefde, (veilige) seks, trouw zijn, zeker van jezelf zijn enz. 
Doordat er vele duizenden jongeren op die sites actief zijn, wordt er ook snel gereageerd op 
de items in het forum, waardoor goed te zien is hoe die jongeren denken over die 
onderwerpen. Dit lijkt het bovenstaande te steunen dat de jongeren in hun netwerken met 
leeftijdgenoten meer aan peer-to-peervorming doen dan voorheen, en minder afhankelijk zijn 
van hun ouders of leraren. 

2.4.4 Experimenteren met identiteit(en)
In de toelichting bij het concept van de digitale identiteit werd reeds de faciliterende rol van 
het internet bij de postmoderne identiteitsconstructie genoemd. Ook zijn de bevrijdende 
aspecten van het internet, die de internetgebruiker zoveel ontplooiingsmogelijkheden geven, 
de revue gepasseerd. Volgens meerdere bronnen maken kinderen massaal gebruik van deze 
vrijheden: 'Ze kunnen zich op internet niet alleen mooier, slimmer of extraverter voordoen dan 
ze in werkelijkheid zijn, maar ze kunnen er ook vrijer dan ooit experimenteren met hun 
geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur' (Valkenburg & Schouten & Peter 2006: 46). 
Valkenburg, Schouten en Peter stellen dat de mens de inherente neiging heeft om zijn zelf en 
(meerdere) identiteiten op een geïdealiseerde manier te presenteren. Het internet biedt daar 
rijkelijk de gelegenheid toe. De auteurs noemen drie kenmerken van internet die 
identiteitsexperimenten kunnen bevorderen: 1. Veel internetcommunicatie kenmerkt zich door 
verminderde audiovisuele informatie. Dit nodigt de zender uit tot het benadrukken of 
verbergen van bepaalde fysieke of persoonlijkheidskenmerken. 2. Door die verminderde 
auditieve en visuele informatie kunnen mensen zich ook minder geremd voelen. Dit staat 
bekend als het 'stranger-on-the-train' fenomeen, en houdt in dat mensen zich soms 
gemakkelijker bloot kunnen geven aan vreemden. Deze ontremming hebben wij ook gezien 
bij de bespreking van het internetvraagstuk ‘anoniem versus openbaar’. 3. Sociale 
gemeenschappen op internet staan vaak verder af van de bestaande, offline circuits. Daardoor 
hoeven de leden ook minder 'commitment' te tonen, en wordt afwijkend gedrag ook minder 
streng bestraft (Valkenburg & Schouten & Peter 2006: 48). 
De vorming van een stabiel, geïntegreerd zelf is een van de belangrijkste opdrachten in de 
adolescentie, en dat zorgt er voor dat de behoefte aan identiteitsexperimenten en 
zelfpresentatie in de tienertijd het grootst is. Valkenburg e.a. verwachten dat dit vooral 
plaatsvindt in de pre-adolescentie (9-12 jaar) en vroege adolescentie (12-14), en hun 
onderzoek staaft dit: 72 procent van de negen- tot twaalfjarigen geeft aan zich wel eens anders 

8 Bijvoorbeeld: Www.sugababes.nl, www.partypeeps2000.com, www.superdudes.com. Deze worden in de 
volgende paragraaf verder besproken. 
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voor te doen op internet, en 53 procent van de dertien- tot veertienjarigen. Van de vijftien- tot 
achttienjarigen geeft slechts 28 procent aan zich wel eens anders voor te doen. 
Als ze zich anders voordoen, doen de jongeren dat door zich ouder voor te doen (50%) of 
flirteriger (13%) dan in werkelijkheid. Verder doen de meisjes zich vaak ouder voor, de 
jongens vaker macho. Beide seksen doen zich verder wel eens voor als iemand van het andere 
geslacht, als een kennis uit de omgeving of als een fantasiefiguur (Valkenburg, Schouten, 
Peter 2006: 49)
De belangrijkste motieven voor jongeren om te experimenteren met hun identiteiten op 
internet zijn volgens hetzelfde onderzoek: 1. Sociale facilitatie (bijv. 'ik doe me anders voor 
op internet, omdat ik dan makkelijker vrienden maak'), 2. Sociale compensatie (bijv. 'ik doe 
me anders voor op internet om mijn verlegenheid te overwinnen'), en 3. Zelfexploratie (bijv. 
'ik doe me anders voor om te onderzoeken wie ik ben') (2006: 50). 

Van Halen en Kokswijk schrijven ook over het identiteitsspel van jongeren op internet. In 
deze laatmoderne periode spiegelt men zich volgens hen aan de maakbare identiteit zoals 
bekend uit de media, en daarbij laat men zich leiden door het besef dat er een veelvoud aan 
sociale netwerken bestaat waaraan men tijdelijk zou kunnen participeren, elk met haar eigen 
regels en verwachtingen. Identiteit is iets wat je kunt 'managen' (2005). Een scriptieonderzoek 
naar een virtuele jongerengemeenschap op internet wordt door van Halen en Kokswijk 
geanalyseerd, waarbij een paradox aan het licht komt: aan de ene kant geldt de gemeenschap 
als 'speelplaats voor zelfconstructie en -reconstructie', en aan de andere kant wordt juist de 
behoefte geuit om elkaars oprechtheid te kunnen vertrouwen. Authenticiteit wordt zeer hoog 
ingeschat, en fakers worden verzocht weg te gaan (van Halen & Kokswijk 2005: 66). 
Deze paradox van zelfconstructie versus authenticiteit doet ook denken aan het vraagstuk van 
anoniem versus openbaar. Door de anonimiteit is het mogelijk om je voor te doen zoals je 
wilt, maar juist daardoor ontstaat ook een behoefte aan het kunnen inschatten van de ander. En 
zo bevinden de jongeren zich tussen de wens om zelf te kunnen experimenteren en de wens 
dat de ander zich toont zoals hij/zij is. 
Deze bevindingen ten aanzien van het experimenteren met identiteiten op internet door 
jongeren ondersteunen mijn keuze om het concept van de digitale identiteit als uitgangspunt te 
nemen in dit onderzoek. 

2.4.5 Multitasking: simultane bezigheden
Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het gebruik maken van verschillende media op hetzelfde 
moment. Jongeren kunnen, volgens vrijwel alle auteurs die schrijven over de digitale 
generatie, meerdere 'taken' tegelijkertijd uitvoeren: bijvoorbeeld huiswerk maken, tv kijken, 
radio luisteren, muziek downloaden en MSN-en. Daarbij wordt enkel gekeken/geluisterd naar 
wat interessant is. Er lijken volgens verschillende auteurs verschillende attentieniveaus te 
bestaan bij de digitale generatie, waardoor ze veel meer informatie kunnen verwerken dan 
ouderen (Veen & Jacobs 2005; Prensky 2001)
In Amerika was de gemiddelde tijdsbesteding van jongeren aan verschillende media per dag 
(6,5 uur) in de periode 2000-2005 niet gestegen, ondanks het feit dat er steeds meer media 
voorhanden waren. Dit wordt daar geweten aan het feit dat ze de media tegelijkertijd 
gebruiken. In Nederland wordt aangenomen dat hetzelfde gebeurt (Hermes & Jansen 2006). 
Uit het onderzoek 'Jongeren 2005' van Qrius geeft 66% van de jongeren aan dat ze wel eens 
gebruik maken van meerdere media op hetzelfde moment (Sikkema 2005). Het is niet 
duidelijk of dat sindsdien veel is gestegen, maar het is aan te nemen dat het niet gedaald is, 
aangezien het algehele internetgebruik onder jongeren ook niet gezakt is. 

Het kunnen verwerken van meer informatie op hetzelfde moment door dit 'multitasken' wordt 
echter ook betwijfeld. Prozee stelt dat het realistisch is als er meerdere dingen tegelijkertijd 
worden gedaan die alle ongeveer dezelfde mate van concentratie nodig hebben, maar dat het 
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moeilijker wordt als er één 'taak' bij zit die diepgaande concentratie vereist. Bijvoorbeeld dat 
een jongere intensief een game speelt, terwijl hij/zij ook een mailtje schrijft of huiswerk 
maakt. Uit een aantal groepsinterviews die Prozee heeft gevoerd met middelbare 
schoolleerlingen, bleek volgens hem ook dat de mate waarin jongeren multitasken per persoon 
verschilt. Veel van de jongeren draaiden wel muziek tijdens het huiswerk maken, maar dat dat 
als er iets moeilijks gedaan moest worden onmogelijk was (Prozee 2006). Deze 
groepsinterviews zijn niet heel representatief, omdat het groepjes van vijf á zes 4/5 VWO-
leerlingen waren, wiens internetgebruik lager ligt dan leeftijdgenoten met een ander niveau 
(zie volgende paragraaf). Het zegt wel iets over de mogelijke overdrijving van het fenomeen 
multitasking.  
Prozees twijfels worden gesteund door een recent Amerikaans onderzoek, waaruit zou blijken 
dat multitasking slecht is voor de kennisopname. Als je afgeleid wordt tijdens het doen van 
een taak die moet leiden tot memoriseren van bepaalde kennis, zal de kennis veel minder 
makkelijk worden opgenomen (Bakker edusite.nl 2006). Pardoen is nog veel stelliger in een 
artikel met de veelzeggende titel ‘de mythe van het multitasken’: ‘Kunnen tieners dit soort 
dingen allemaal tegelijk? Ja en nee. Ja, ze dóen het wel, maar nee, ze kunnen het niet’  
(ouders.nl 2007).
De meningen verschillen dus over de frequentie van het multitasking, en over het duiden van 
dit fenomeen als positief of negatief. Wel zijn de meeste auteurs het met elkaar eens dat het 
veel gebeurt. 

2.5 Waaruit bestaat het sociale internetdomein van jongeren? 
Bij het onderzoeken van het sociale internetdomein van de digitale generatie heb ik ervoor 
gekozen zowel de meest populaire- als de meest zorgwekkende (volgens volwassenen) online 
communicatie te beschrijven: MSN, chatten, cyberpesten, profielsites, internetseksualiteit en 
gamen. 

2.5.1 Instant messaging: de populariteit van MSN
Over één ding zijn alle auteurs het eens: instant messaging(IM)9, is verreweg de meest 
populaire activiteit van jongeren op het internet, en MSN Messenger is hierbij verreweg het 
meest gebruikte instant messagingprogramma (Sikkema 2005; de Graaf & Vanwesenbeek 
2006; Meerkerk e.a. 2006; Newrulez.nl; van den Eijnden & Vermulst 2006). In het onderzoek 
van Meerkerk e.a. blijken de jongeren gemiddeld 7,7 uur per week aan 'MSN-en' te besteden. 
Dit wordt voornamelijk gedaan om bestaande contacten te onderhouden. De jongeren hebben 
gemiddeld negentig contacten in hun contactenlijst staan (de 'oudere jongeren' zelfs 130), en 
geven aan dat dat vrijwel allemaal echte vrienden en vriendinnen zijn (Meerkerk e.a. 2006). 
Het lijkt er dan ook op dat de in de vorige paragraaf beschreven virtuele netwerken van 
jongeren voornamelijk door het gebruik van MSN geconstitueerd worden. 
Er schijnen 5,6 miljoen MSN Messengeraccounts te bestaan in Nederland (van Egmond, 
Koetsheid, Wijngaards 2006). MSN-en is bij uitstek een communicatiemiddel om bij te 
multitasken. Zo kun je met zeer veel mensen tegelijkertijd MSN-en, eventueel in 
verschillende vensters. Ook kan je er van alles naast doen. Tenslotte: ook al komt het elkaar in 
het echt zien en spreken nog het meest voor, contact via de instant messenger komt bijna even 
vaak voor. 
Een nadeel van MSN-en is dat het erg verslavend kan zijn. Meer nog dan gamen volgens 
Jaarboek ICT en Samenleving (2006). Verder zijn er aanwijzingen dat compulsief 
internetgebruik, en daarmee dus voornamelijk MSN-en, kan samenhangen met een verlaagd 
psychosociaal welbevinden. Dat zou dan wel gelden voor jongeren met een introvert karakter 
en weinig sociale steun, en dan specifiek eenzame jongens (van den Eijnden en Vermulst 

9   Instant messaging houdt in dat mensen 'live' met elkaar kunnen communiceren via het beelscherm. Je maakt 
daarbij gebruik van een contactenlijst die je zelf samenstelt, waarop je kunt zien wie er op dat moment online 
is. 
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2006). Over het algemeen echter, wijst onderzoek uit dat het gebruik van MSN vooral 
positieve ervaringen oplevert. Jongeren die intens MSN-en ervaren vaker gevoelens van 
steun, intimiteit en bevestiging dan negatieve gevoelens als eenzaamheid. 

2.5.2 Chatten
Chatten houdt in dat er in anonieme chatboxen met vreemden gesproken wordt10. Hoewel 
deze vorm van online communicatie minder voorkomt dan bijvoorbeeld MSN-en, kan het wel 
veel gevaarlijker zijn, al ontbreken precieze cijfers. Er is veel meer contact met vreemden, en 
pedofielen staan erom bekend zich jonger voor te doen, en te proberen afspraakjes te krijgen 
met jonge kinderen. Er zijn nu burgerinitiatieven als www.stopkinderseks.nu, waar door 
middel van 'lokaas' (medewerkers die zich voordoen als gewillige kinderen) pedofielen gepakt 
worden en aan de schandpaal genageld. Ook kan het chatten een verslavende werking hebben. 
Het komt alleen veel minder voor, dus is een veel minder grote risicofactor dan instant 
messaging (van den Eijnden en Vermulst 2006). 
Het chatten is uiteraard een zeer goed voorbeeld van de gevolgen van volledige anonimiteit. 
Het is voor jongeren spannend om zich (al dan niet met een paar vrienden) in een chatbox te 
begeven, en daar met vreemden te praten. Hierbij kunnen ze zichzelf eventueel anders 
voordoen. Dit is vergelijkbaar met het bellen naar 06-lijnen, dat vroeger door jongeren gedaan 
werd. De afgelopen jaren is er echter ook veel kritiek op eigenaren van jongerenchatrooms 
geweest, omdat te weinig gedaan zou worden aan de alomtegenwoordige pedofielen. Gevolg 
is regelmatig dat de chatfunctie gesloten wordt, zoals bij de website spelen.nl, waarop 
kinderen met elkaar konden chatten over hoe je de spelletjes moest spelen. Na een klacht van 
een moeder, wiens 7 jarige dochter gevraagd werd zich uit te kleden, besloten de eigenaren de 
chatfunctie op te heffen (Dutch Cowboys 2007a). 

2.5.3 Digitaal pesten
Digitaal- of online pesten, meestal cyberpesten genoemd, is evenals het chatten één van de 
vormen van online communicatie die door veel volwassenen als zeer zorgwekkend 
beschouwd wordt (van den Eijnden e.a. 2006). Het afgelopen jaar is er ook veel aandacht aan 
besteed in de media. Allerlei organisaties (Kinderconsument, SIRE, GGD) spraken hun 
zorgen uit, kwamen met reclamecampagnes of lesmateriaal om dit nieuwe fenomeen tegen te 
gaan. Ondertussen is het heel lastig om een eenduidig beeld te krijgen van de omvang en aard 
van het cyberpesten. De definitie van de Nederlandstalige Wikipedia lijkt het beste: ‘Het kan 
gaan om kwetsende of bedreigende e-mails of bedreigingen of lastig gevallen worden via 
chatprogramma's als MSN. Er kunnen beledigende pagina’s met foto’s en gegevens van het 
slachtoffer op internet geplaatst worden. Er kan sprake zijn van "stalking" activiteiten 
waarbij een groep doelbewust een slachtoffer lastig blijft vallen en er kan op fora en vrij  
bewerkbare pagina’s, zoals Wikipedia, beledigende of bedreigende informatie geplaatst  
worden’ (Wikipedia 2007). 
Concrete voorbeelden van digitaal pesten: 
- Het e-mailadres of IM adres van een persoon hacken en obscene of beledigende berichten 
versturen naar zijn of haar contactpersonen in zijn of haar naam 
- Iemand voor een wedstrijd, activiteit of voor een nieuwsbrief inschrijven zonder dat die 
persoon hiervan op de hoogte is of zonder dat hij of zij dit wil (bv. nieuwsbrief van een 
pornosite)
- Private of genante informatie over het slachtoffer verspreiden via email, IM, SMS
- Pornografische of obscene foto’s en prenten doorsturen (Vandebosch 2006)
Digitaal pesten gebeurt meestal anoniem, en kan daardoor harder aankomen dan ‘gewoon’ 
pesten. Dit hangt samen met het besproken vraagstuk van anonimiteit en openbaarheid, waar 
al bleek dat anonimiteit zorgt voor ontremming, gevolgd door meer grof taalgebruik. Verder is 
de impact van cyberpesten zo groot omdat het slachtoffer niet enkel op school gepest wordt, 
10 Een bekende chatsite is www.chatten.nl 
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maar ook thuis. Daarbij blijven gegevens op internet nou eenmaal jaren bewaard op internet, 
zodat het slachtoffer ook na lange tijd nog geconfronteerd kan worden met kwetsende 
gegevens.  
Volgens van den Eijnden e.a. wordt 23 % van de jongeren (11 t/m 15 jaar) maandelijks gepest 
via internet, en 6 % wekelijks (2006). Hierbij wordt ‘beledigd worden’ en ‘genegeerd worden’ 
ook meegerekend als pesten, ondanks dat de jongeren dat zelf niet persé pesten noemen. Er 
wordt volgens dit onderzoek in het ‘echte leven’ meer gepest dan online. Het gebruik van 
profielsites, Habbohotel en MSN-messenger wordt gezien  als de grootste kans om online 
gepest te worden. In het geval van MSN vooral als een jongere veel contactpersonen heeft die 
hij/zij in het echt niet kent (van den Eijnden e.a. 2006). Verder is het risico online gepest te 
worden groter voor jongens dan voor meisjes, en groter voor VMBO-leerlingen dan voor 
HAVO- of VWO-leerlingen. Het online gepest worden heeft negatieve gevolgen voor het 
zelfbeeld van jongeren, en vergroot een gevoel van eenzaamheid en depressiviteit. Deze 
gevolgen zijn sterker als het slachtoffer in het echte leven ook gepest wordt. 

Zoals zichtbaar aan de vele beschrijvingen van wat digitaal pesten inhoudt, blijft het een lastig 
containerbegrip. Waar ligt de grens tussen ‘gewoon’ grof taalgebruik op internet en digitaal 
pesten? Desalniettemin hangt het digitaal pesten sterk samen met het concept van de digitale 
identiteit: op kwetsende manier bejegend worden via internet kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor iemands zelfbeeld en –vertrouwen. Vandaar dat het digitaal pesten zeker 
aandacht verdient in lessen over de digitale identiteit. 

2.5.4 Profielsites: je zelf op internet
Er zijn steeds meer manieren van het online zetten van persoonlijke gegevens, en de 
profielsites zijn daar een bekende vorm van. De profielsites vallen onder online communicatie 
vanwege de sociale netwerkstructuur die hiermee samenhangt. Ook hangt deze 
‘zelfpublicatie’ mijns inziens sterk samen met de neiging tot openbaarheid en het verminderde 
belang dat gehecht wordt aan privacy, zoals eerder besproken in het hoofdstuk over 
internetvraagstukken (2.1). 
Sinds een paar jaar is het hebben van een online profiel onder jongeren heel vanzelfsprekend 
geworden. Onderdeel hiervan is het online publiceren van zelfgemaakte foto’s en filmpjes. 

Profielsites, ook wel ‘social networking sites’ genoemd, zijn websites waarop iedereen een 
profiel aan kan maken. Er is ruimte voor foto’s, filmpjes, beschrijving van hobby’s. Een 
belangrijke factor is dat je vrienden kunt maken. Door iemand op te zoeken, en die je 
vriendschap aan te bieden, komt na acceptatie die vriend ook in je profiel te staan. De meest 
bekende profielsite is Hyves, met inmiddels 2,1 miljoen leden in Nederland (Geerdink 
hyves.nl 2007). Relevant is dat bij deze profielsite iedereen met zijn eigen naam geregistreerd 
staat, zodat je makkelijker anderen (bijvoorbeeld oudklasgenoten) kan vinden. Vrienden 
schrijven ‘krabbels’ bij elkaar in het profiel, en voeren zo hele conversaties online. Zoals in 
bovenstaande paragraaf ‘altijd verbonden en interactief’ al beschreven werd dat tijd een 
belangrijke factor is geworden in netwerkstructuren (snel reageren is het credo), zo is het 
aantal vrienden zeer bepalend voor je status. Dit geldt vooral voor jongeren. Interessant is de 
notie van privacy. Het voorbeeld van het meisje dat haar diploma ontzegd werd vanwege 
foto’s op een profielsite is reeds genoemd. Op Hyves zijn zeer vertrouwelijke conversaties te 
lezen, het lijkt wel of men zich daadwerkelijk niet realiseert dat het zo openbaar is. 
Overigens zijn onder jongeren ook andere profielsites erg populair, met name sugababes.nl, 
superdudes.nl en cu2.nl. Hier ligt de nadruk ook meer op kijken en bekeken worden. Volgens 
Mijn Leerling Online van Planet.nl is de reden dat jongeren een profiel bijhouden, dat ze 
willen laten weten dat ze bestaan: ‘met behulp van profielsites bevredigen pubers en pre-
pubers hun natuurlijke behoefte om luid en duidelijk te verkondigen dat ze bestaan. Daartoe 
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vullen ze rustig 100 vragen in over hun persoonlijke voorkeuren, lichaamsmaten,  
vrijetijdsbesteding, enzovoorts’(Mijn Leerling Online 2007). 
Pardoen en Pijpers beschrijven hoe jongeren thuis privé-fotosessies houden, waarna ze uit 
talloze foto’s de mooiste kiezen om op het profiel te zetten. Eventueel wordt er ook nog wat 
‘gefotoshopt’ om het resultaat nóg mooier te maken (Pardoen & Pijpers 2006a). Volgens hen 
zijn de redenen dat jongeren een profiel hebben: 1. bekijken en bekeken worden, 
2. Communiceren, 3. Het bestendigen van je positie in de groep, 4. Gelijkgestemden 
ontmoeten. Al deze factoren hebben te maken met de digitale identiteit. 

Zoals in bovenstaande tekst over digitaal pesten al werd gezegd, verhoogt het hebben van een 
profiel de kans om gepest te worden via internet. 
Het spelen met identiteiten is goed mogelijk bij deze profielsites. Het blijkt echter vaak dat 
jongeren zich wel iets anders voordoen, maar nauwelijks radicaal. In het afstudeeronderzoek 
van Diepenbroek bleek dat jongeren op profielsites veel meer bij hun ‘gewone’ identiteit 
blijven dan verwacht (Diepenbroek 2006). Ze doen zich hoogstens stoerder, mooier of leuker 
voor dan in werkelijkheid, zoals ook beschreven werd in de paragraaf ‘experimenteren met 
identiteit(en)’. 
Eén mogelijkheid om je leuker of mooier voor te doen, is het presenteren van jezelf op foto’s 
en in filmpjes. Ik beschreef net al dat dit vaak in privé-fotosessies thuis gebeurt. Er is veel 
sociale controle op profielsites, maar toch staan er vaak meisjes in uitdagende poses. Dit is 
één van de redenen dat ouders zich zorgen maken over de profielen van hun kinderen. Ze zijn 
inmiddels voor iedereen zichtbaar. Ook op YouTube worden volop zelfgemaakte filmpjes 
gemaakt. Dit zijn grotendeels vrolijke, onschuldige filmpjes, maar er treden ook excessen op, 
omdat ook filmpjes van anderen gemaakt wordt. Met name de mobiele telefooncamera’s 
hebben hier aan bijgedragen. Op het internet staan filmpjes van boze leraren, meisjes in de 
kleedkamer, gepeste kinderen en vechtpartijen tussen kinderen11. In mei 2006 werd bekend dat 
tijdens een feestje vier jongens van vijftien en zestien jaar een dronken meisje van veertien 
jaar aanmoedigden om zichzelf te bevredigen in bad. Dit filmden ze en het filmpje kwam op 
internet terecht. De jongens zijn opgepakt voor het verspreiden van kinderporno (Reijnders, 
Webwereld.nl 2006).Vanwege dit soort gebeurtenissen wordt op scholen ook steeds strenger 
opgetreden tegen het gebruik van mobieltjes. Maar bovenal zegt dit iets over het gebrek aan 
besef van de gevolgen die dit soort publicaties kunnen hebben. Ook het eerder genoemde 
thema ‘privacy’ speelt hierbij een rol. Het zonder toestemming van de gefilmden publiceren 
van foto’s of filmpjes is zelfs wettelijk verboden. Maar ook het op internet zetten van 
persoonlijke informatie, de drang tot openbaarheid, hangt samen met privacythema’s. Zowel 
de profielsites als het op internet zetten van foto’s en filmpjes lijken mij relevante materie om 
in lesmateriaal te verwerken. 

2.5.5 Internetseksualiteit
Jongeren krijgen op verschillende manieren te maken met seksualiteit op internet. Ik zal hier 
twee aandachtsgebieden beschrijven: 1. Het omgaan met pornografie en 2. Seksualiteit als 
onderdeel van de online communicatie tussen jongeren. 
Pornografie is één van die ‘duistere’ kanten van het internet die ik eerder al noemde: van 
softporno tot de meest bizarre seksuele fantasieën, alle vormen van expliciet seksuele beelden 
zijn alomtegenwoordig op het internet. Zonder seks zou het internet waarschijnlijk ook niet 
zo’n groot succes geworden zijn. Er zijn volgens een recent onderzoek 245 miljoen 
Amerikaanse porno gerelateerde websites, in Nederland zijn er 1,8 miljoen (Dutch Cowboys 
2007b). De toegankelijkheid van die websites is zeer groot, ook voor kinderen (typ maar eens 
de in principe onschuldige zoekterm ‘poesjes’ in bij Google). Het is dan ook niet geheel 
verwonderlijk dat ouders zich zorgen maken over de grote hoeveelheid expliciete 

11 Alle op YouTube te vinden, met de juiste zoektermen. Veel van deze filmpjes verdwijnen ook weer snel, omdat 
ze veel ophef veroorzaken en de makers gedwongen worden ze te verwijderen. 
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pornobeelden die hun kinderen tegen kunnen komen als ze (onschuldig) aan het surfen zijn op 
internet. Vooral voor kinderen onder de elf jaar kan het ook zeer schadelijk zijn voor de 
seksuele ontwikkeling om te vroeg met dit soort beeldmateriaal geconfronteerd te worden. 
Jonge pubers zullen vaker bewust zoeken naar pornografisch materiaal, en dat zal ook 
spannend zijn en opwindend. Het voortdurend geconfronteerd worden met seks is echter niet 
goed voor de seksuele ontwikkeling, aldus Delfos in een artikel van Pardoen: ´Porno via 
Internet, seks in video-clips op muziekzenders... Het kind krijgt die seks dan steeds op de 
verkeerde momenten onder ogen. Het zien van die beelden doet elke keer iets met het kind,  
zonder dat hij of zij daar zelf goed mee overweg kan´(Pardoen, Ouders.nl 2006). Volgens 
Delfos raken pubers onbewust beïnvloed door die beelden, en zullen ze toch positief gaan 
denken over wat ze zien. Het gaat dus niet alleen om expliciet seksuele beelden. De manier 
waarop seks in de media vertoond wordt heeft invloed op jonge mensen, alleen is het beeld 
dat geschetst wordt niet al te realistisch. Seks wordt meestal niet met liefde in verband 
gebracht, maar eerder met lust, waardoor het vaak agressief overkomt. Ook zijn de vrouwen 
vaak ondergeschikt aan de mannen, bijvoorbeeld in videoclips waarin ze aangesproken 
worden als ‘bitches’ en enkel geschikt lijken om de mannen seksueel te plezieren. Het gevolg 
is volgens Delfos dat door de overdaad aan seksuele beelden steeds meer kinderen seks vies 
gaan vinden. Tegelijkertijd zou uit onderzoek gebleken zijn dat jongeren die veel seks zien via 
muziekclips, toleranter worden ten aanzien van seksueel geweld, en er een seksistisch 
man/vrouwbeeld op na houden. Daarbij zouden ze ook positief staan tegenover promiscuïteit 
en afwijkend seksueel gedrag, en zouden de beelden hen aanzetten tot imitatiegedrag 
(Pardoen, Ouders.nl 2006). 
De omgang met pornografische/seksueel getinte beelden is een groot onderdeel van de 
digitale identiteit: elk kind krijgt ermee te maken. Daarmee heeft het ook veel invloed op de 
ontwikkeling van de gewone identiteit, en verdient in mijn opinie een plaats in lesmateriaal 
over de digitale identiteit. Wel is internetseksualiteit een lastig onderwerp om ter sprake te 
brengen, wellicht is de invloed van de media ten aanzien van man/vrouwverhoudingen een 
goed startpunt om het ter sprake te brengen bij jongeren.  

Seksualiteit als onderdeel van online communicatie tussen jongeren is het andere 
aandachtsgebied binnen dit onderzoek. Er wordt online geflirt, afspraakjes gemaakt, en aan 
seks gedaan, ook wel ‘cyberseks’ of ‘webcamseks’ gedaan. Er is eigenlijk pas één onderzoek, 
uitgevoerd door de Rutger Nissogroep, dat aandacht schenkt aan deze seksuele kant van 
online communicatie. In  2006 werd ‘seks is een game: gewenst en ongewenst seksueel 
gedrag van jongeren op internet’ gepresenteerd. Meteen ontstond commotie in de media, een 
kwart van de jongeren zou aan webcamseks doen! Het misverstand bleek de doelgroep van 
het onderzoek: intensief internettende jongeren, die via profielsites gevraagd waren te 
participeren in het onderzoek. Het ging dus niet over de gehele Nederlandse jeugd. Daar zijn 
nog steeds geen cijfers van. Maar binnen de groep van intensief internettende jongeren had 
inderdaad een kwart van de jongens en eenvijfde van de meisjes aangegeven het afgelopen 
half jaar online seks te hebben gehad (de Graaf &Vanwesenbeek 2006). Wikipedia definieert 
online seks, of cyberseks, als 'het beleven van seks via internet’ (Wikipedia 2007). Zij geeft 
daarbij grofweg twee voorbeelden van cyberseks: 1. Individueel: erotische foto's en verhalen 
bekijken/lezen en daar eventueel bij masturberen (dit hangt ook samen met het eerste 
aandachtsgebied van omgaan met pornografie) 2. Samen: met andere internetgebruikers 
communiceren via chat, headsets en/of webcam, in veel gevallen gepaard met wederzijdse 
masturbatie, uitwisseling van erotische foto's en filmpjes (van zichzelf). Soms ontstaan er ook 
echte ontmoetingen waarbij dan eventueel seksueel contact plaatsvindt. Deze tweede vorm 
van online seks staat centraal in het onderzoek van de Rutger Nissogroep, waarbij onder 
andere onderzocht is hoe vaak de respondenten seksueel getinte vragen krijgen, hoe vaak ze 
verzocht wordt om iets te laten zien voor de webcam en hoe vaak ze afspreken via internet. 
Hierbij ontstaat hetzelfde beeld als bij het kijken naar pornomateriaal: jongens zijn actiever, 
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vinden het ook minder erg om seksueel getinte vragen te krijgen, en vinden seksueel getinte 
gesprekken ook leuker dan meisjes. Daarbij krijgen meisjes vaker dan jongens te maken met 
verzoeken tot strippen voor de webcam of webcamseks. Ook het ongevraagd opgenomen 
worden bij online seks is onderzocht. En ook al komt dit weinig voor, toch heeft dat vaak 
desastreuse gevolgen. Sommige jongeren verhuizen zelfs omdat seksuele beelden van hen 
door de hele buurt zijn verspreid. Het Landelijke Korps Politiediensten krijgt het ook steeds 
drukker met zedenmisdrijven via internet: ‘gezellig chatten via de computer, het lijkt zo 
onschuldig…en dat is het vaak maar niet altijd. Regelmatig worden kinderen, door mannen 
die ze via chatboxen en chatrooms hebben leren kennen, onder druk gezet en bedreigd: “kleed 
je uit en ga voor de webcam staan. Anders weten we je te vinden.” Of nog erger: “als je het  
niet doet, vermoorden we je ouders.” En de ouders maar denken dat hun dochter veilig op 
haar kamer huiswerk maakt’ (Kamerman & Vasterman, nrc.nl 2006). In 2005 was het aantal 
aangiften tweemaal zo hoog als in 2004: 242. Als risicogroep worden jongeren van 13-16 jaar 
genoemd, die zelf ook vaak experimenteren met identiteiten. 

De overlap tussen het omgaan met pornografie en seks via internet is volgens Pardoen en 
Pijpers dat er een verband bestaat tussen het bezoeken van pornosites enerzijds en 
grensoverschrijdend gedrag anderzijds, zowel bij jongens als bij meisjes: ‘Ze zijn actiever in 
hun reacties, en in hun initiatieven wanneer het gaat om online seks. Ze gaan vaker in op een 
verzoek tot seksueel web-cammen, ze blijven vaker kijken als iemand iets seksueels laat zien,  
ze laten vaker zelf ongevraagd iets zien en ze maken vaker stiekem opnames van 
anderen’(Pardoen & Pijpers 2006a:56). 

Er ontstaat nu een vrij negatief beeld van de seksuele ervaringen van jongeren op internet: het 
is allemaal gevaarlijk, en kan vreselijke gevolgen hebben. Dat is uiteraard niet de enige kant 
van het verhaal: zoals jongeren in hun adolescentie langzaam hun seksualiteit ontwikkelen, zo 
kan het internet daarbij ook juist heel erg helpen. Cyberseks kan juist ook heel spannend zijn, 
je krijgt er in ieder geval geen soa’s van, en je wordt ook niet zwanger. Kennis van risico’s 
lijkt echter wel relevant.  

2.5.6 (Online) gaming 
Ik heb lang getwijfeld of het onderwerp ‘gamen’ betrokken zou moeten worden bij het 
bespreken van de digitale identiteit van jongeren. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen het er 
toch bij te betrekken, omdat vooral bij online gaming de online communicatie zeer belangrijk 
is. Daarmee is het ook een onderdeel van het sociale internetdomein van jongeren (met name 
jongens zoals zal blijken). Ook is het onderwerp ‘gamen’ vergeven van actuele discussies. 
Aan de ene kant zijn er de tegenstanders, die denken dat jongeren alleen maar agressief 
worden door al die gewelddadige spellen, en op zijn minst eraan verslaafd raken. Aan de 
andere kant zijn er de voorstanders, die wijzen op de hoge concentratie van gamende kinderen 
en de educatieve aspecten van games. Verder heeft online gaming wereldwijd inmiddels een 
dermate grote populariteit gekregen, dat de maatschappelijke invloed hiervan steeds sterker 
begint te worden. 
Ik heb ervoor gekozen één voorbeeld te gebruiken om de sociale aspecten en 
aantrekkelijke/verslavende factoren van het online gamen te onderzoeken: de online game 
World of Warcraft. 

World of Warcraft (WoW) is een online game die inmiddels door 8 miljoen mensen 
wereldwijd gespeeld wordt. Hoofddoel is het ontwikkelen van je gekozen karakter, zodat 
hij/zij steeds sterker wordt. Door opdrachten uit te voeren binnen de enorme virtuele wereld 
van WoW, kun je stijgen in levels, waardoor je sterker wordt en meer uithoudingsvermogen 
krijgt. Ook zijn er grondstoffen waarmee je nieuwe wapens en uitrusting kunt kopen. Er zijn 
vele varianten van dit ‘levelen’, het stijgen van levels. Op dit moment is het hoogst haalbare 
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level level 70, na een recente uitbreiding van het spel. Het spel heeft verder een eigen 
economie, die het best zichtbaar is in het virtuele veilinghuis binnen WoW. Iedereen kan hier 
zijn virtuele spullen te koop aanbieden, en zoeken naar betaalbare uitbreidingen van zijn 
uitrusting. 
Een belangrijk onderdeel van het spel is samenwerking. Een groot aantal opdrachten kunnen 
alleen maar met een groep medespelers tegelijkertijd uitgevoerd worden, en bij veel andere 
opdrachten zorgt hulp van andere spelers voor veel tijdwinst. Vandaar dat de sociale factor 
van het spel zeer belangrijk is. Spelers verenigen zich in ‘gildes’, met hun eigen sociale 
dynamiek. Zo zijn er zeer fanatieke gildes die elke dag online zijn, maar ook gildes van 
spelers die het wat rustiger aan doen en meer voor de lol spelen. 
Eén van de aantrekkelijke factoren van WoW is dat het in principe oneindig is. In zijn recente 
boek ‘gameverslaving’ haalt Lemmens een onderzoek aan waaruit gebleken zou zijn dat de 
gemiddelde speler er 480 uur over doet om level 60 te halen (Lemmens 2007). Daarmee zou 
er toch in ieder geval een ervaringslimiet zijn. Inmiddels echter is er zoals zojuist gezegd een 
nieuwe toevoeging uitgekomen waarin spelers tot level 70 kunnen opklimmen, hetgeen 
alweer veel moeilijker is dan voorgaande levels. Op die manier komt er nooit een einde aan 
het spel, en blijft de gamer doorspelen: ‘Het gevoel van oneindigheid dat online games 
bieden, is stimulerend omdat het onderbewustzijn zich altijd zal bezighouden met 
onafgemaakte processen’ (Lemmens 2007:79).
Het behalen van levels is een andere aantrekkelijke factor: elk gehaald level is een kleine 
overwinning waar de gamer veel tijd in gestoken heeft. De beloning die erop volgt is 
belangrijk: nieuwe wapens of uitrusting, nieuwe toverdrankjes enz. Ook de status die 
verbonden is met het behaalde level is daarbij van belang, mensen met level 60-70 kunnen 
rekenen op flink wat respect van medespelers: ‘De zwakkeren bewonderen de sterkeren en 
door veel te spelen hopen ze uiteindelijk minstens net zo sterk te worden. De emoties die 
gepaard gaan met een lage status zijn hetzelfde als in andere sociale verbanden: 
bewondering en respect, maar ook afgunst en jaloezie’ (Lemmens 2007:71)
Het gewelddadige karakter bevredigt verder de behoefte aan sensatie en spanning. 
Volgens Lemmens is slechts tien procent van de WoW-gamers vrouw. Twintig procent van de 
mannen spelen met een vrouwelijke identiteit, onder andere omdat ze dan beter behandeld 
worden door medespelers (Lemmens 2007). Ook hier is dus het spelen met identiteit duidelijk 
zichtbaar, mogelijk gemaakt door de volledige anonimiteit. 
De aantrekkelijke factoren zijn tegelijkertijd ook de verslavende factoren. Het (online) gamen 
kan ook leiden tot onder andere slaaptekort, slechte schoolprestatiesen vetzucht (Lemmens 
2007). Gameverslaving is een gedragsverslaving, net als gokken. Het gamen geeft de speler 
het gevoel controle te hebben over zijn emotionele toestand. Op het moment dat het gamen de 
enige manier is om bepaalde behoeftes te bevredigen, is sprake van een verslaving (Lemmens 
2007). 
De massale populariteit van WoW leidt wereldwijd tot rare bij-effecten: van mensen die het 
spel 48 uur onafgebroken spelen, tot Chinezen van het platteland die betaald worden door 
rijke Westerse spelers om virtuele grondstoffen te verzamelen of het level van karakters te 
verhogen. Hackers stelen karakters van medespelers en virtuele personages worden op Ebay 
verkocht. In een artikel op de website van gamersblad PowerUnlimited zet een anonieme 
schrijver WoW dan ook op één in een (fictieve) top 5 van meest ongezonde games: Als er een 
game is die nog minder uitleg behoeft dan de nummer 2 dan is het wel de nummer 1, World of 
Warcraft! Mensen sterven eraan doordat deze game ervoor zorgt dat ze verstoken blijven van 
eten, drinken, slaap, sociaal contact en toilet contact (als je niets eet heb je ook niets te 
scheiten). Voorheen normale mensen beginnen soms complete onzinverhalen te vertellen 
midden op straat. Getuigen vertellen over een tafereel waarbij de slachtoffers spreken over 
het summonen van allerlei spreuken of het verkrijgen van de meest felbegeerde virtuele items.  
Men verklaart slachtoffers die met deze game in aanraking zijn gekomen veelal voor gek of 
"helemaal verdwaalt". Een diagnose die dikwijls de juiste is. Het is dan ook niet  
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verwonderlijk dat ik mijn vege lijf zo ver mogelijk bij dit verschrikkelijke spel vandaan houdt.  
ONGEZOND met een hoofdletter O! (Powerweb.nl 2006)

Kortom: het online gaming, zoals World of Warcraft, wordt wereldwijd steeds populairder, en 
heeft veel maatschappelijke gevolgen, vaak veroorzaakt door de verslavende werking ervan. 
Dat bijna alle spelers mannelijk zijn is niet geheel onverwacht: gamen wordt nog steeds als 
een voornamelijk mannelijke bezigheid gezien. Het valt te verwachten dat de sociale 
dynamiek van de online games door het intensieve gamen een grote invloed heeft op de 
digitale identiteit van jongeren. 
Er gaan steeds meer stemmen op om games ook in het onderwijs te gaan gebruiken. Er zijn al 
experimenten geweest, en steeds meer educatieve games worden ontwikkeld. Prensky en Veen 
zijn respectievelijk Amerikaanse en Nederlandse voorvechters van het inzetten van deze 
zogeheten ‘serious games’ in het onderwijs. Deze ontwikkelingen staan nog in de 
kinderschoenen, maar zouden in de nabije toekomst wel een rol kunnen gaan spelen. 

2.6 Conclusies hoofdstuk 2
Het concept van de digitale identiteit lijkt een productieve en overkoepelende manier om de 
houding en het gedrag van jongeren op internet te onderzoeken. De twee 
internetvraagstukken, ‘anoniem versus openbaar’ en ‘bevrijdend versus onderdrukkend’, 
hebben geholpen om de digitale identiteit verder uit te diepen. Zo is te zien dat de digitale 
identiteit veel invloed kan hebben op de ´gewone´ identiteit(en), door de extra dimensies die 
het internet biedt. 
De digitale identiteit van de hedendaagse jongeren blijkt van veel invloed op hun leven, en het 
is niet voor niets dat ze met termen als ‘de digitale generatie’, of de ‘netgeneratie’ worden 
aangeduid. De digitale generatie blijkt veelvuldig gebruik te maken van het internet, waarbij 
er verschillen zijn tussen opleidingsniveau en leeftijd. Wat betreft het lopen van risico’s, 
kwam de leeftijdsfase 12-15 naar voren. In die fase zijn jongeren eerder geneigd om te 
experimenteren met identiteiten, en zij worden ook het meest benaderd door pedofielen op 
internet. De leeftijd van de leerlingen in het praktijkgedeelte van dit onderzoek, is mede 
gebaseerd op deze bevindingen. 

Ik heb verschillende kenmerken van de digitale generatie gevonden in de literatuur. De 
jongeren zijn verbonden in netwerken en altijd online, ze beschouwen technologie als lucht, 
ze doen aan horizontale peer-to-peervorming, ze experimenteren met identiteiten en ze doen 
aan multitasking. Wat betreft online activiteiten heb ik de meest populaire en meest 
zorgwekkende onderzocht. Hierbij bleek MSN blijkt de populairste internetapplicatie. 
Jongeren besteden uren aan instant messaging, en halen hier veel plezier uit. MSN blijkt 
echter ook verslavend te werken. Het chatten is veel minder populair, maar heeft wel 
duidelijke risico’s: er zijn veel pedofielen in chatrooms. Digitaal pesten wordt vooral door 
ouders en leraren als zorgwekkend fenomeen beschouwd. De omvang ervan is moeilijk te 
onderzoeken, maar het blijkt regelmatig voor te komen. Wel blijft de definitie ervan lastig: 
hoort het grove taalgebruik die kenmerkend is voor het internet, ook bij digitaal pesten? De 
profielsites blijken sterk samen te hangen met de drang tot openbaarheid, veel mensen zetten 
daar zeer persoonlijke informatie op. Met behulp van foto’s en filmpjes proberen jongeren 
mooi of stoer over te komen. Verder heb ik twee vormen van internetseksualiteit besproken: 
het omgaan met pornografisch materiaal, dat voor iedereen zo toegankelijk is, en online 
seks/cyberseks. Jongeren kunnen hun seksualiteit mede met behulp van internet ontwikkelen, 
maar er zijn wel risico’s zoals bijvoorbeeld het misbruikt worden via opnames met een 
webcam. Tot slot heb ik besloten om het online gamen bij dit onderzoek te betrekken omdat 
dit zo massaal gedaan wordt, en duidelijk onderdeel is van het sociale internetdomein. Ook is 
het gamen onderdeel van heftige discussies. Een game als World of Warcraft blijkt zeer 
aantrekkelijk, vooral voor jongens, maar tegelijkertijd ook zeer verslavend. 
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Ik heb nu een goed beeld gekregen van de digitale generatie, en hun digitale identiteit. In het 
volgende hoofdstuk zal ik verder gaan met het verbinden van deze materie met denken over 
opvoeden en onderwijs. 
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      Hoofdstuk 3 

                   De digitale identiteit in de onderwijstheorie

In het vorige hoofdstuk heb ik een beeld geschetst van de jongeren van deze tijd, de digitale 
generatie. Daarbij bleken ouders en leraren meer aan de zijlijn te staan, ofwel door gebrek aan 
kennis over het sociale internetdomein, ofwel doordat ze niet toegelaten worden door hun 
kinderen. Zowel ouders als leraren maken zich zorgen over het internetgebruik van kinderen. 
Ondertussen wordt deze groep kinderen misschien wel de digitale generatie genoemd, maar 
het valt te verwachten dat ook de komende generaties jongeren ‘digitaal’ zullen zijn, wellicht 
nog wel in grotere mate. De omgang met het sociale domein van internet verdient in mijn 
visie dan ook structurele aandacht binnen de opvoeding van de kinderen van nu en de 
toekomst. 
In dit hoofdstuk wil ik ingaan op deze structurele aandacht voor het sociale internetdomein 
binnen de opvoeding. Hierbij staan de volgende deelvragen centraal: 
Deelvraag 6: Hoe kan binnen de opvoeding van jongeren structurele aandacht aan de digitale 
identiteit geboden worden?
Deelvraag 7: In hoeverre wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan kritische 
reflectie op de digitale identiteit?
Deelvraag 8: Op welke wijze wordt de kritische reflectie van jongeren binnen de bestaande 
onderwijstheorie bevorderd?
Deelvraag 9: Hoe kan het bevorderen van kritische reflectie op de digitale identiteit binnen 
het onderwijs vanuit de literatuur vormgegeven worden? 

3.1 Hoe kan binnen de opvoeding van jongeren structurele aandacht aan de digitale 
identiteit geboden worden?
Het sociale internetdomein van jongeren, in het vorige hoofdstuk uitgebreid onderzocht, valt 
binnen het concept van de digitale identiteit. Jongeren zouden in mijn visie hun digitale 
identiteit moeten leren kennen en kritisch bestuderen. Hoe verhouden ze zich als persoon tot 
het internet? Wie zijn ze eigenlijk op het internet, en wat vinden ze daar sociaal gezien 
belangrijk? En wat is de invloed van het internet op hun leven? Op basis van dit soort vragen 
kunnen jongeren ontdekken hoe ze nadenken over bepaalde (internet)onderwerpen, over hoe 
ze zich gedragen, en bewuste keuzes maken. Dit leren kennen en kritisch bestuderen van de 
digitale identiteit kan in mijn visie het best vormgegeven worden door kritische reflectie. 

Kritische reflectie is binnen de filosofie verbonden met het concept van autonomie, ook wel 
zelfsturing of zelfbeschikking. In de moderne samenleving kan autonomie volgens de 
Routledge Encyclopedia of Philosophy gedefinieerd worden als: …’the capacity to assess 
critically one’s basic desires and values, to revise them if one identifies with or endorses upon 
critical reflection’ (Reath 1998: 589). Door mentaal afstand te nemen van zijn/haar 
basisbehoeften en –verlangens, waarden en deugden, en ze kritisch te bekijken, kan een 
persoon bepalen welke waarden belangrijk zijn, of welke keuzes het beste gemaakt kunnen 
worden. Het gaat om zelfbepaling in positieve vrijheid, tegenover negatieve vrijheid als zijnde 
vrij van inmenging van buitenaf: ‘Autonomie als vermogen betekent dat je jezelf kunt taxeren 
en evalueren en je verlangens en waarden indien nodig herziet op grond van kritische 
heroverwegingen. Dit vermogen stelt iemand in staat tot zelfverantwoordelijkheid. Deze 
verantwoordelijkheid betekent dat iemand de verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn 
basale, ‘echte’ verlangens en zijn ultieme waarden en daarmee de koers van het eigen leven 
kan en wil bepalen’ (Dohmen 2007: 5)
Dat autonomie/zelfsturing één van de belangrijkste waarden van deze tijd is, onderstrepen 
meerdere auteurs (o.a. van Brinkgreve 2004; Dohmen 2007; Dieleman 1999): ‘Het gebod van 
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de zelfsturing is sterker geworden, in een ingewikkelde samenleving waarin veel 
blauwdrukken ten aanzien van gedrag – zoals die golden voor mannen en vrouwen, voor 
hogere en lagere klassen – zijn vervaagd. Een jongere van nu moet over het vermogen 
beschikken zich goed te kunnen oriënteren en te kunnen selecteren uit alle kansen en 
mogelijkheden, uit een overvloed van ongesorteerde informatie’ (van Brinkgreve 2004: 175). 
Ondanks dat er verschillende kritiekpunten zijn op deze moderne nadruk op zelfsturing,  is 
evident dat de jongere van nu al op vroege leeftijd geacht wordt keuzes voor zichzelf te 
maken, en de richting van zijn/haar leven zelf uit te stippelen. 
Korthagen definieert reflectie als volgt: Iemand reflecteert als hij of zij zijn of haar 
ervaringen en/of kennis probeert te herstructureren (Korthagen 2002: 12). Dit herstructureren 
van ervaringen en/of kennis heeft hij weergegeven in een cirkelvormig model, waarin aan de 
hand van een praktijkervaring drie vragen centraal staan: 1. Wat is er gebeurd? 2.Wat vond ik 
daarin belangrijk? 3. Tot welke voornemens of leerwensen leidt dat? Ook hierbij gaat het dus 
om het bewustworden van het eigen handelen en denken, en het nadenken over wat er 
eventueel verbeterd kan worden (Korthagen 2002). 

Op basis van bovenstaande bronnen kies ik dus voor kritische reflectie voor het 
bewustworden van de eigen waarden en gedrag op internet. De digitale identiteit is, zoals 
eerder uitgelegd, dat deel van de identiteit dat zich op internet begeeft en manifesteert op 
verschillende manieren. Op internet krijgt de (in dit geval) jongere te maken met een hele 
eigen (sociale) dynamiek, zoals de internetvraagstukken ‘anoniem versus openbaar’ en 
‘bevrijdend versus onderdrukkend’. Deze dynamiek kent zowel verschillen als gelijkenissen 
met de wereld buiten internet, maar is niet minder reëel. 
Kritische reflectie op de digitale identiteit zou inhouden dat jongeren een 'kritische bril' 
kunnen opzetten, waarmee ze hun houding en gedrag op internet beschouwen en vergelijken 
met hun 'real life' houding en gedrag. Door kritische reflectie zullen verschillen en 
gelijkenissen tussen hun virtuele- en 'normale' waarden duidelijk worden, en door in te zien 
wat de consequenties van hun gedrag zullen zijn, verwacht ik dat de leerlingen bewuste 
keuzes maken, die goed voor henzelf en voor anderen zijn. 

De notie dat de digitale identiteit het beste middels kritische reflectie onderzocht kan worden, 
is niet uit de lucht gegrepen. Meerdere bronnen ondersteunen de notie dat er gereflecteerd zou 
moeten worden op de invloed van het internet. Al in 1998 schreven Frissen en de Mul een 
nota waarin de regering gebrek aan reflectie op informatie- en communicatietechnologie 
verweten werd. De politieke partijen hadden volgens de auteurs een té optimistisch beeld van 
de mogelijkheden van het nog nieuwe internet. Dit lag mede aan de instrumentele visie op 
technologie, waarbij technologie als neutraal beschouwd werd (Frissen & de Mul, 
nettimes.nl). Door de ‘filosofie van cyberspace’ onder de aandacht te brengen, heeft de Mul 
sindsdien voortdurend gewezen op bewustwording van de wederzijdse invloed van mens en 
ICT. 
In het Jaarboek ICT en Samenleving 2006 wordt gesteld dat ouders en leraren hun 
opvoedende taak met betrekking tot de virtuele wereld serieus invulling moeten gaan geven. 
Kinderen moeten 'mediawijsheid' verkrijgen, wat onderdeel zou moeten zijn van volwaardig 
burgerschap: '[Dit] behelst niet alleen het kunnen volgen van die media, maar ook de kritische 
reflectie erop en het vermogen de mobiliserende kracht van nieuwe media te kunnen 
aanwenden' (van Est & van 't Hof & de Haan 2006: 187). Volgens de auteurs is die kritische 
reflectie belangrijk omdat internet volledig verbonden is met de 'echte 'wereld': 'Internet is  
niet een wereld op zichzelf, maar werkt eerder als een vergrootglas voor wat al leeft in de 
samenleving. Het besef groeit dat een beschaafde wereld ook een beschaafde virtuele wereld 
vereist. Er is een groeiende behoefte aan moderatie en bepaalde (minimale) sociale regels en 
omgangsvormen om uitwassen tegen te gaan'. (van Est & van 't Hof & de Haan 2006: 188). 
'Mediawijsheid' is een manier om die moderatie vorm te geven. 
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Van Est e.a. pleiten voor kritische reflectie ten aanzien van de media die onderdeel zijn van de 
ICT, en de sociale regels en omgangsvormen die ermee gepaard gaan. De Mul pleit voor 
algehele reflectie ten aanzien van de maatschappelijke gevolgen van informatie- en 
communicatietechnologieën. Deze twee aspecten, de invloed van de technologie op ons leven, 
en de meer op sociale omgangsvormen gerichte benadering, zijn goede bouwstenen om 
kritische reflectie op de digitale identiteit vorm te geven. 
In mijn visie hebben niet alleen de ouders een taak in het bevorderen van de kritische reflectie 
op de digitale identiteit bij hun kinderen. Ook het onderwijs zou op deze manier aandacht 
moeten besteden aan het sociale internetdomein van jongeren. 

Kortom: de beste manier om kinderen te leren omgaan met het sociale internetdomein, is door 
ze kritisch te leren reflecteren op hun digitale identiteit. Hierdoor worden kinderen zich 
bewust van hetgeen ze op internet doen, en zullen goede keuzes maken voor zichzelf en 
(sociale) omgeving.

3.2 In hoeverre wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan kritische reflectie 
op de digitale identiteit?
Op scholen wordt in stijgende mate gebruik gemaakt van computers met internet, maar nog 
weinig aandacht geschonken aan de omgang daarmee: ‘Ook het onderwijs lijkt zijn 
verantwoordelijkheid niet ten volle te hebben genomen als het erom gaat leerlingen voor te  
bereiden op de informatiesamenleving. Hoewel de scholen inmiddels zijn voorzien van 
computers en snelle verbindingen, wordt er te weinig aandacht besteed aan het aanleren van 
informatievaardigheden en sociale digitale vaardigheden’ (de Haan & van ’t Hof 2006) . 
Als er aandacht besteed wordt aan de omgang met internet, dan gaat het voornamelijk over 
informatievaardigheden: het kunnen omgaan met zoekmachines, informatie inschatten. 
Het sociale internetdomein krijgt nog weinig aandacht, terwijl het ook op school problemen 
veroorzaakt. Zo zijn er op school problemen met cyberpesten, en filmpjes die zonder 
toestemming worden gemaakt en op internet gezet, zoals beschreven in hoofdstuk 2. 
De aandacht die er binnen het onderwijs wordt besteed aan het sociale internetdomein, is 
voornamelijk voorlichtend van aard en meestal gericht op de negatieve aspecten daarvan. Zo 
zijn er websites als stopdigitaalpesten.nl, digibewust.nl en veilig.kennisnet.nl, waarvan lessen 
zijn te downloaden die over de risico’s van internet gaan. Een bekend voorbeeld hiervan is het 
‘Diploma Veilig Internet’ van de website iksurfveilig.nl, dat moet garanderen dat kinderen 
beslagen ten ijs komen op internet. Zonder het belang van deze initiatieven te willen 
bagatelliseren, want uiteraard is het belangrijk dat kinderen de internetrisico’s leren kennen, 
heb ik geen lesmateriaal of ander initiatief kunnen vinden waarin het overkoepelende concept 
van de digitale identiteit behandeld wordt. Dus wel aandacht voor de negatieve aspecten van 
internet, maar niet voor de invloed van het hele internet op onze identiteit, en ook geen 
aandacht voor de internetvraagstukken anoniem versus openbaar en bevrijdend versus 
onderdrukkend. 
In dit onderzoek wil ik betogen dat het belangrijk is om op school aandacht aan de digitale 
identiteit te besteden, en wel door de kritische reflectie daarop te bevorderen. Op deze manier 
wordt het sociale gebruik van internet omvattend behandeld, waardoor zowel de positieve als 
negatieve factoren aandacht krijgen. Door de digitale identiteit kritisch te bestuderen, leren 
leerlingen ook veel over hun algehele identiteit, inclusief levensbeschouwing en normen en 
waarden, wat onderdeel is van de opvoedende taak van de school. Zoals de huidige 
benadering van burgerschapsvorming stelt: de school voedt kinderen op tot burgers in een 
democratische samenleving. Daarbij spelen ook sociale vaardigheden en de ontwikkeling tot 
zelfstandig en mondig individu een rol (Bron 2006). Hier horen ook de hierboven genoemde 
‘sociale digitale vaardigheden’ bij, aangezien internet een belangrijk deel van ons sociale 
leven inneemt. 
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Een andere reden om op school aandacht te besteden aan de digitale identiteit is dat ouders, 
vaak digital immigrants, weinig zicht hebben op het internetgebruik van hun kinderen, zoals 
al eerder bleek. Verder: door op school aandacht te besteden aan de digitale identiteit, wordt 
elk kind bereikt, wat in het geval van mediawijsheid wenselijk is omdat vrijwel alle kinderen 
veel gebruik maken van internet. 

Kortom: binnen het onderwijs wordt nog weinig aandacht besteed aan de digitale identiteit 
van jongeren. Er zijn echter meerdere redenen om te pleiten voor een aanpak binnen het 
onderwijs: de scholen zelf kennen ook problemen met het sociale internetdomein van 
jongeren, maar ook wordt met een aanpak binnen het onderwijs elk kind bereikt, en valt het 
binnen burgerschapsvorming. Het lijkt dus zinnig om binnen het onderwijs structurele 
aandacht aan de digitale identiteit te besteden, door de kritische reflectie van jongeren op hun 
digitale identiteit te bevorderen. Om echter te kunnen onderzoeken hoe de kritische reflectie 
op de digitale identiteit bevorderd kan worden, moet eerst onderzocht worden hoe de kritische 
reflectie van jongeren in het algemeen binnen het onderwijs bevorderd wordt. 

3.3 Op welke wijze wordt de kritische reflectie van jongeren binnen de bestaande 
onderwijstheorie bevorderd?
Kritische reflectie is bij verschillende pedagogische bewegingen, zoals de kritische 
pedagogiek, van groot belang. Hierbij staan samengevat twee zaken centraal: reflectie op 
eigen waarden en het ontwikkelen van vaardigheden om hierover te communiceren. Leenders 
en Veugelers noemen een aantal vaardigheden die samen de kritische reflectie bevorderen: 
- het stellen van kritische vragen 
- het afwegen van bewijs 
- het ter discussie stellen van het alom aanvaarde. 
Het gaat echter niet alleen om vaardigheden, maar ook om een houding, of dispositie. 
Belangrijke disposities zijn openheid, onpartijdigheid en het afwegen van de 
geloofwaardigheid van bewijs in het geding (Leenders&Veugelers 2004). 
Leenders en Veugelers stellen echter dat het zwaartepunt te veel bij het individu ligt bij deze 
cognitieve benadering van kritische reflectie. Zij pleiten voor een extra sociale component: 
behalve het op zichzelf gericht zijn leert de leerling ook met zijn omgeving omgaan, en wordt 
hij sociaal betrokken (2004). 
Belangrijk is daarom de dialoog die de docent aangaat met de leerlingen. In de dialoog dient 
de docent niet alleen met hen te communiceren over waarden, maar ook bepaalde waarden, 
zoals autonomie en sociale betrokkenheid, te stimuleren. Ik sluit me aan bij deze extra sociale 
component, conform de definitie van kritische reflectie in de vorige paragraaf, waarbij ook de 
ander als zeer belangrijk werd gezien. Samengevat zijn volgens Leenders en Veugelers de 
uiteindelijke doelen van kritische reflectie bewustwording van persoonlijke waarden, 
vaardigheden om hierover te kunnen communiceren, en moreel handelen. 

Meer concrete aanwijzingen ten aanzien van het begrip kritische reflectie vind ik bij het 
humanistisch vormingonderwijs (hvo). Bij het hvo ligt de nadruk al jaren op de 
identiteitsontwikkeling van jonge mensen: 'In het hvo worden jonge mensen begeleid bij het  
ontwikkelen van een eigen waardebesef en een eigen levensovertuiging door hen op een 
kritische en creatieve manier te leren omgaan met vragen over normen, waarden en 
levensovertuiging. In de hvo-les onderzoeken leerlingen samen hun eigen ervaringen en 
ideeën, leren ze zelf keuzes maken en verantwoorden, worden ze aangemoedigd te 
communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Hierdoor kan iedere 
leerling/student ervaren wat waardevol is aan het bestaan' (hvo.nl 2007) In het hvo-lesboek 
'Democratie van binnenuit' wordt verder ingaan op het belang van reflectie. Het doel van het 
boek is het opvoeden van kinderen tot personen met een eigen wil, opvattingen en verlangens; 
die rekeningen houden met het algemeen belang (Zonneveld 2006). Net als bij Leenders en 
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Veugelers is bij Zonneveld de balans tussen op jezelf gericht zijn (individueel) en naar buiten 
gericht zijn (sociaal betrokken), belangrijk. Zonneveld wil de 'democratie van binnenuit' 
bewerkstelligen door het stimuleren van het eigen ik, de eigen identiteit. Dit gebeurt onder 
andere door het werken met ervaringen uit de belevingswereld van de kinderen zelf. Reflectie 
op deze ervaringen is erg belangrijk: 'Het stilstaan bij en aandacht hebben voor ervaring 
schept ruimte om er intelligent en creatief op te reageren' (Zonneveld 2006:41). Het gaat om 
het creeëren van een zekere verwarring, en het begeleiden bij het onderzoeken van een 
(sociale) ervaring. Zo ontwikkelt de leerling sociaal gedrag en ontstaat zelfvertrouwen en een 
eigen visie. De belangrijkste houdingen bij reflectie zijn voor Zonneveld: openheid, 
opschorten van oordeel, opnieuw willen onderzoeken, het durven nemen van 
verantwoordelijkheid, het kunnen bijstellen van meningen en gedrag, serieus luisteren en 
belangstellend feedback geven (2006:188). 
Behalve deze ‘reflection in action’ kan reflectie ook na een les plaatsvinden. Zonneveld biedt 
verscheidene instrumenten om de kinderen schriftelijk te laten reflecteren op de lessen. 
Hierbij wordt ingegaan op hoe ze de onderdelen van de lessen ervaren hebben, wat ze zelf het 
beste/slechtste vonden gaan en wat ze denken te gaan verbeteren. 

Vooralsnog sluiten de bevindingen ten aanzien van kritische reflectie en zelfsturing uit de 
filosofische hoek goed aan bij de onderzochte onderwijstheorie. Beide richten zich op de 
ontwikkeling van het kind tot een autonoom individu, dat onder andere door kritische reflectie 
zich bewust is van de eigen waarden en behoeften, en daaruitvolgend zelfbewuste keuzes 
maakt in het leven. 
In de volgende paragraaf zal ik de gevonden aanknopingspunten proberen te verenigen met de 
theorie over de digitale identiteit/generatie. 

3.4 Hoe kan het bevorderen van kritische reflectie op de digitale identiteit binnen het 
onderwijs vanuit de literatuur vormgegeven worden? 
Een eerste notie lijkt me dat voorkomen moet worden dat concreet lesmateriaal over de 
digitale identiteit te veel op voorlichting gaat lijken. Leerlingen zitten niet te wachten op een 
‘moraliserende leraar’ (Veugelers 2006), die met een wijzend vingertje vertelt hoe het wel en 
niet zou moeten. Eerder moet, zoals ik hierboven ook heb betoogd, het sociale internetdomein 
in zijn algemeenheid behandeld worden, waarbij zowel positieve als negatieve aspecten aan 
bod komen. De geformuleerde internetvraagstukken lenen zich hier goed voor. In paragraaf 
3.1 noemde ik twee aspecten van de digitale identiteit waarop volgens de literatuur 
gereflecteerd diende te worden: de invloed van de technologie op ons leven, en de sociale 
omgangsvormen op het internet. Deze twee aspecten lijken samen met de 
internetvraagstukken een goede basis voor concreet lesmateriaal. 
Verder lijkt het gesprekken voeren met leerlingen van groot belang. Bij Leenders en Veugelers 
werd al het belang van de dialoog genoemd, waarbij de docent zowel met de leerlingen in 
gesprek gaat over waarden, als wel bepaalde waarden (zoals autonomie en sociale 
betrokkenheid) probeert te stimuleren. De vaardigheden en disposities die de auteurs noemen, 
zoals het stellen van kritische vragen, het afwegen van bewijs, openheid of onpartijdigheid, 
zijn goed te oefenen in bijvoorbeeld onderwijsleergesprekken of discussies. 
Maar ook in bronnen die specifiek handelen over het internetgebruik van jongeren, worden 
ouders en docenten opgeroepen tot gesprekken voeren. Het Jaarboek ICT en Samenleving 
2006 stelt bijvoorbeeld dat begeleiding helpt: ‘praten over wat er online gebeurt en wat de 
jongeren daarmee kunnen’ (de Haan & van ’t Hof 2006: 178). Pardoen en Pijpers stellen dat 
dialoog essentieel is bij internet-begeleiding. Weliswaar schrijven zij voor ouders, maar het 
lijkt ook van toepassing op het onderwijs: ‘hoe meer belangstelling je toont voor de digitale 
wereld van je kinderen en de dingen die ze daar doen, en hoe meer je laat blijken dat je daar 
graag met ze over wilt praten, hoe meer je kinderen zich zullen openstellen en des te meer ze 
openstaan voor uw suggesties’ (2006). 
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Bij het voeren van gesprekken met kinderen, is het volgens Zonneveld ook zeer belangrijk om 
de eigen ervaringen erbij te betrekken. Dit hangt sterk samen met de theorie over autonomie 
en zelfsturing: het evalueren van eigen waarden en verlangens gebeurt immers altijd vanuit 
bepaalde (sociale) ervaringen. Zeker ten aanzien van de digitale identiteit, en de kritische 
reflectie daarop, lijkt het evident om te beginnen vanuit de ervaringen van de leerlingen 
binnen het sociale internetdomein. Het lijkt dan ook met het oog op het gebruik van media in 
de les verstandig om media te gebruiken die kinderen zelf ook veel gebruiken, bijvoorbeeld: 
filmpjes van YouTube, experimenten met MSN, het bekijken van profielsites of andere 
relevante websites. Ook in de afronding zou hiermee geëxperimenteerd kunnen worden. 
Andere manieren om de (sociale) ervaringen op internet bij concrete lessen te betrekken, zijn: 
verwerken in opdrachten, gesprekken in kleine groepjes, zelf presentaties of filmpjes maken. 
Verder zijn verschillende houdingen/disposities genoemd, waarvan de meeste in gesprekken 
en discussies te bevorderen zijn, zoals kritische vragen stellen of afwegen van bewijs. 
Openheid is hierbij nog niet genoemd, maar wordt wel gezien als een basishouding bij het 
reflecteren. Deze houding zou bevorderd kunnen worden door het benaderen van 
onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken, maar ook door bijvoorbeeld in gesprekken de 
regel ‘naar elkaars mening luisteren’ te benadrukken. 

3.5 Conclusies van hoofdstuk 3
De beste manier om op structurele wijze aandacht te besteden aan de digitale identiteit binnen 
de opvoeding, is het bevorderen van kritische reflectie op die digitale identiteit, hetgeen het 
beste vorm kan krijgen binnen het onderwijs. Op scholen en in onderwijstheorie is echter nog 
zeer weinig aandacht voor het sociale internetgebruik van jongeren, en de aandacht die er is 
kan nauwelijks structureel genoemd worden. Ten aanzien van kritische reflectie is er wel 
voldoende theorie om uit te putten. 
Om nu toch een lokale onderwijstheorie te ontwikkelen, die uitspraken doet over hoe de 
kritische reflectie van jongeren op hun digitale identiteit bevorderd kan worden, heb ik meer 
nodig dan de theorie over de digitale identiteit, de internetvraagstukken, de digitale generatie 
en kritische reflectie, namelijk: praktijkvoorbeelden. In de volgende hoofdstukken zal verslag 
gedaan worden van het doordenken en beproeven van twee cursussen op de school 
Kindergemeenschap de Werkplaats in Bilthoven. 
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         Hoofdstuk 4: 
 

        Opzet van de twee cursussen

In het theoretische deel van dit onderzoek is naar voren gekomen dat er in het onderwijs nog 
weinig aandacht besteed wordt aan de digitale identiteit van leerlingen, terwijl dat wel 
wenselijk blijkt. Daarom is een empirisch kwalitatief onderzoek uitgevoerd met als doel het 
aanvullen van bestaande onderwijstheorie met een lokale onderwijstheorie over de omgang 
met de digitale identiteit, zodat ik in de conclusie aanbevelingen kan doen die gestoeld zijn in 
de praktijk. In twee cursussen, gegeven aan drie groepen leerlingen, heb ik de bevindingen uit 
het literatuuronderzoek getoetst aan de praktijk. In dit hoofdstuk wil ik de onderzoeksopzet en 
opzetten van  de twee cursussen beschrijven, waarbij de ideeën uit de literatuurstudie omgezet 
worden in concrete doelen, aanpak, en pedagogische en didactische keuzes. Hoofdstuk 5 en 6 
zullen gedetailleerde beschrijvingen van de lessen zelf bevatten. In hoofdstukken 4, 5 en 6 
zullen geen deelvragen meer beantwoord worden, maar zal de onderzoeksvraag van dit 
onderzoek centraal staan: 
Hoe kan binnen het voortgezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale 
identiteit bevorderd worden? 

4.1 Opzet van het praktijkonderzoek
Belangrijk aan het ontwikkelingsonderzoek is het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van 
lesmateriaal, zoals bleek in paragraaf 1.2 bij de bespreking van Gravemeier. Met behulp van 
literatuur wordt lesmateriaal ontwikkeld dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd, en op basis van 
de bevindingen wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Deze aanpak heb ik ook gevolgd in dit 
onderzoek, waarbij twee cycli van lesexperimenten zijn uitgevoerd. De eerste cyclus bestond 
uit de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de cursus ‘Wie ben Ik in cyberspace’, de 
tweede cyclus bestond uit de cursus ‘Mediawijsheid: het digitale Ik’, ontwikkeld aan de hand 
van conclusies uit de eerste cursus, en primair gericht op de kritische reflectie van de 
leerlingen op hun digitale identiteit. Ik zal hieronder uitleggen hoe ik de ontwikkeling, 
uitvoering en evalutie van de twee cursussen heb vormgegeven. 

De ontwikkeling van de cursussen is een combinatie van de bevindingen uit het tweede en 
derde hoofdstuk en mijn ervaring als hvo-docent. Ik heb geprobeerd om de ‘hvo-aanpak’, 
waarbij het vaak meer om de ervaring gaat dan om de kennis, te verbinden met het gebruik 
van verschillende nieuwe media als internetfilmpjes of websites in de klas. 
Het doel van de eerste cursus, ‘Wie ben Ik in cyberspace’, was tweeledig: aan de ene kant 
wilde ik uiteraard proberen om de leerlingen kritisch te laten reflecteren op hun digitale 
identiteit. Vandaar ook de cursusnaam: ‘Wie ben Ik in cyberspace?’ In hoeverre konden de 
leerlingen nadenken over hun gedrag en waarden op internet? Aan de andere kant was het 
echter ook mijn doel om de leerlingen als internetexperts mee te laten denken over de inhoud 
en aanpak van lessen over de digitale identiteit. Ik wilde deze (vermoedelijke) internetexperts 
inzetten als co-researchers, zoals beschreven in mijn onderzoeksopzet, en samen met hen 
experimenteren. Welke thema’s en problematieken met betrekking tot het sociale 
internetdomein zouden de leerlingen (ir)relevant achten om binnen het onderwijs te 
behandelen? Mijn inzet was dat ik de leerlingen kon prikkelen om ideeën voor lessen, 
internetonderwerpen of specifieke websites in te brengen. Met behulp van mijn website wilde 
ik ook buiten school met hen hierover communiceren. Vanwege dit tweede doel heb ik 
gekozen voor een groep leerlingen uit 4VWO die vrijwillig wilden meedoen. Ik verwachtte op 
basis van de literatuur, waarin gesteld werd dat leerlingen vanaf 15/16 jaar vaak al behoorlijk 
goed voor zichzelf kunnen zorgen op internet, dat deze leerlingen wel ruime ervaring met het 
sociale domein van internet zouden hebben, maar tegelijkertijd genoeg afstand daarvan 
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zouden kunnen nemen om er op onderwijsmatige manier naar te kijken. Door te vragen om 
vrijwillige leerlingen, had ik een grotere kans op leerlingen die het onderwerp interessant 
zouden vinden, en dus ook beter mee zouden denken. 
Op basis van ervaringen met de eerste cursus, heb ik daarna een tweede cursus ontwikkeld: 
‘Mediawijsheid: het digitale Ik’. Deze cursus was veel minder explorerend van aard, en 
primair gericht op het uitproberen van ontwikkeld lesmateriaal. Hierbij is met opzet voor een 
lastiger doelgroep gekozen: ‘onvrijwillige’ 2HAVO/VWO-leerlingen. Volgens mijn 
literatuuronderzoek was hun leeftijd, 13/14 jaar, de kwetsbaarste leeftijd op internet, omdat 
dan bijvoorbeeld het meest geëxperimenteerd wordt met identiteiten. Overigens hoopte ik ook 
bij deze cursus de internetexpertise van de leerlingen in te kunnen zetten om tot nieuwe 
inzichten te komen. 
Verder bestonden beide cursussen uit zes lessen van tachtig minuten. Door deze lange lessen 
verwachtte ik dat het binnen het korte tijdsbestek van zes lessen toch mogelijk was om de 
benodigde diepgang (kritische reflectie, dialoog, identiteitsontwikkeling) te bereiken. Ook 
verwachtte ik dat zes lessen genoeg zou zijn om de meeste onderwerpen waar ik mee wilde 
experimenteren, aan bod te laten komen. Aan de andere kant blijft een cursus met zes lessen 
beknopt genoeg om behoorlijk te kunnen evalueren binnen de grenzen van dit onderzoek
De uitvoering van de cursussen heeft zoals gezegd plaatsgevonden op de Werkplaats 
Kindergemeenschap in Bilthoven (zie verder paragraaf 4.3). Met behulp van mijn 
contactpersonen op die school heb ik drie groepen van 10 tot 15 leerlingen les kunnen geven, 
in de leeftijd 13 tot 16 jaar. Bij het uitvoeren van de lessen heb ik, zoals reeds besproken in 
paragraaf 1.3, geprobeerd zoveel mogelijk als een onderzoeker te blijven denken. Door tijdens 
en na de lessen te reflecteren volgens de methode van Korthagen, heb ik inzicht kunnen 
krijgen in de effectiviteit van werkvormen, de mate waarin de leerlingen de inhoud begrepen 
en de mate waarin ze het leuk of spannend vonden. Wat betreft mijn gedrag was ik duidelijk 
de docent, om de situatie voor de leerlingen zo ‘gewoon’ mogelijk te houden. 
De evaluatie van de cursussen bestond uit twee factoren: de evaluaties (in de vorm van 
evaluatieformulieren) van de leerlingen zelf, en mijn eigen observaties als onderzoeker tijdens 
de lessen. Ik heb zoals net bleek veel waarde gehecht aan de mening van de leerlingen, zoals 
zichtbaar zal zijn bij de bespreking van de evaluatie in paragrafen 5.3 en 6.3. De valkuil bij 
het gebruiken van evaluaties die door leerlingen worden ingevuld, is de interpretatie ervan. 
Ondanks de anonimiteit die gegarandeerd werd aan de leerlingen, is moeilijk in te schatten in 
welke mate zij sociaal (on)wenselijke antwoorden hebben ingevuld of niet. Ondanks dat de 
antwoorden van de leerlingen zwart op wit staan, blijft het kwalitatieve data die voorzichtig 
moet worden benaderd. Ik heb bij het interpreteren van de evaluatie geprobeerd om zo 
objectief mogelijk om te gaan met de antwoorden van de leerlingen, en geen overhaaste 
conclusies te doen. Verder heb ik de vragen zelf bedacht, en wellicht sturen die de antwoorden 
ook in een bepaalde richting. Uiteraard geldt de voorzichtigheid ook voor mijn eigen 
observaties, maar die kan ik beter inschatten omdat ik zelf heb geobserveerd. 
Verder heb ik alle mogelijke relevante data bewaard om de externe betrouwbaarheid te 
handhaven. Beide cursussen hebben geleid tot waardevolle inzichten. Bij de eerste cursus 
heeft dit geleid tot wijzingen in mijn aanpak bij de tweede cursus. De inzichten uit de tweede 
cursus zijn (onder andere als aanbevelingen) verwerkt in de conclusie van dit onderzoek. 

4.2 Pedagogiek & Didactiek van de twee cursussen
Mijn houding als docent is bij beide cursussen voortdurend gericht geweest op het bevorderen 
van de kritische reflectie van de leerlingen. Mijn insteek was om ze in ieder geval bewust te 
laten worden van hun digitale identiteit, hetgeen mij al voldoende uitdaging leek binnen een 
tijdsbestek van zes lessen. 
Dit houdt in dat ik ten eerste een veilige sfeer heb gecreëerd, waarin leerlingen konden zeggen 
wat ze wilden, zonder daar om uitgelachen te worden. Ik heb iedereen gelijk willen 
behandelen, en positief willen benaderen (zie ook paragraaf 1.3). 
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Belangrijk was ook het verbinden van de lesstof met eigen ervaringen, daar heb ik veel om 
gevraagd. Tijdens de lessen heb ik prikkelende vragen gesteld, om de leerlingen te verleiden 
om mee te doen met de discussie, maar ook ten aanzien van wat ze vertelden. 
Kritische vragen van leerlingen over de lesstof of presentaties van medeleerlingen heb ik 
aangemoedigd. Daarbij heb ik geprobeerd om de leerlingen feedback in de vorm van tips te 
laten geven. Op die manier lag de nadruk meer bij wat er verbeterd kon worden, en hóe, dan 
bij wat er niet goed ging. 
Verder heb ik de openheid van de leerlingen bevorderd door ze veel verschillende 
invalshoeken te geven, en te laten zien dat die verschillende invalshoeken vaak van evenveel 
waarde zijn. 
Wat verschilde in mijn rol in beide cursussen, is dat ik mij bij de eerste cursus vaak wat 
afzijdig heb gehouden tijdens presentaties en discussies door leerlingen. Dit sloot aan bij het 
explorerende karakter van die cursus, en het niveau van de leerlingen. Ook was ik benieuwd 
naar de eigen inbreng van de leerlingen, benieuwd naar hoe zij de internetonderwerpen 
zouden benaderen. Daar paste mijns inziens geen top-down disciplinerende houding bij, maar 
meer een horizontale  machtsstructuur. 
In de tweede cursus heb ik een veel actievere houding als docent aangenomen. De discussies 
leidde ik zelf, en ook heb ik veel intensiever orde gehouden. Dit was nodig vanwege de 
leeftijd, 13/14 jaar, maar ook vanwege het feit dat de tweedeklassers niet vrijwillig aan de 
cursus deelnamen. Daardoor heb ik meer met weerstand te maken gehad dan in de eerste 
groep, wat ik echter van tevoren ook al verwachtte.  
Zoals in het theoretisch gedeelte bleek, valt te verwachten dat de kritische reflectie van 
leerlingen het beste in dialoog te bevorderen is, of na een les schriftelijk. Beide vormen heb ik 
toegepast. Ten eerste heb ik gezocht naar werkvormen die dialogisch van aard zijn. Ik heb 
onderwijsleergesprekken ingezet, om samen met de leerlingen onderwerpen van meerdere 
kanten te belichten. Verder was er bijna elke les een discussie, soms door de leerlingen zelf 
geleid. In een discussie leert een leerling om kritische vragen te stellen, zijn eigen mening te 
vormen en eventueel bij te stellen, en naar de ander te luisteren. 
Verder heb ik de leerlingen elkaar laten evalueren. Bij de eerste cursus heb ik bij elke 
presentatie twee leerlingen aangewezen, die met behulp van de presentatiecriteria, extra 
opletten tijdens de presentatie. Na de presentatie en discussie kwamen zij eerst aan bod om 
feedback te geven. Dit leek mij leerzaam voor de leerlingen die de feedback gaven, omdat ze 
zo extra kritisch naar de presentaties zouden kijken, maar ook zinvol voor de leerlingen die de 
presentatie gaven, om te leren omgaan met feedback (van medeleerlingen). Hetzelfde principe 
heb ik toegepast bij de tweede cursus, maar dan dat de hele groep met behulp van een 
formuliertje feedback kon geven op de filmpjes van de medeleerlingen. 

De kennis die ik wilde overbrengen, heb ik voornamelijk verwerkt in korte ‘hoorcolleges’. 
Om de kennis goed te laten beklijven, heb ik daarbij gewerkt met verschillende soorten media 
(zie hieronder), en veel vragen gesteld aan de leerlingen. 
De schriftelijke reflectie heb ik bij beide cursussen aan het eind van het cursus toegepast. Met 
behulp van een evaluatieformulier (zie bijlagen) hebben de leerlingen voornamelijk open en 
persoonlijke vragen beantwoord die betrekking hadden op de doelen en inhoud van de cursus. 
De kennis die ik aangeboden heb, heb ik genuanceerd gebracht. De internetvraagstukken die 
aan bod zijn gekomen, werden van meerdere kanten belicht.
Beide cursussen hadden dezelfde basisdoelstelling:

De leerling kan kritisch reflecteren op zijn/haar digitale identiteit
Deze basisdoelstelling wilde ik behalen door bij beide cursussen te streven naar een aantal 
algemene doelstellingen: 

De leerling kan kritische vragen stellen ten aanzien van de lesstof, de rol van docent en 
zijn/haar digitale identiteit. 
De leerling kan eigen ervaringen verbinden met de aangeboden lesstof
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De leerling kan samen aan een project werken met medeleerlingen
De leerling kan een specifiek internetonderwerp problematiseren (de verschillende kanten 
ervan belichten) en er een presentatie over geven/filmpje over maken
De leerling kent de problematiek van de belangrijkste onderdelen van het sociale 
internetdomein: MSN, internet en seksualiteit, profielsites, (online) gamen, digitaal 
pesten. 

4.3 Leeromgeving: de Werkplaats Kindergemeenschap
Het voortgezet onderwijs van de door Kees Boeke opgerichte school de Werkplaats 
Kindergemeesnchap in Bilthoven, telt op dit moment 1200 leerlingen, van VMBO tot 
gymnasium. 
Het afgelopen jaar heeft de school een grote stap gezet door zowel in een geheel nieuw 
gebouw te starten, als een nieuwe vorm van onderwijs in te voeren. Deze variant van het 
‘nieuwe leren’ wordt ‘werkplaatsleren’ genoemd, en kenmerkt zich‘…door samenwerking 
van werkers en medewerkers en is gericht op eigen initiatief en toenemende 
verantwoordelijkheid van werkers voor hun eigen leerproces en het eigen leren (Zijlstra, 
wpkeesboeke.nl 2007).
Centraal in de visie van de Werkplaats staat de leerling, ‘werker’ genoemd. De werker is het 
uitgangspunt, de ouders worden geacht betrokken te zijn bij de school. De relatie tussen 
werkers en medewerkers (docenten en ander onderwijspersoneel) is gelijkwaardig. Verder zijn 
de werkwoorden samenwerken, leren en creëren belangrijk. 
De onderwijsvisie van de Werkplaats vertoont, voor zover beide visies te vergelijken zijn, veel 
gelijkenis met die van het humanistisch vormingsonderwijs: beide zijn zowel gericht op de 
individuele ontwikkeling van de leerling, als op de sociale ontwikkeling. Samenwerking is 
belangrijk, evenals creativiteit. Bij het hvo, dat meer een methode van werken genoemd zou 
kunnen worden, ligt meer nadruk op de persoonlijke vorming van de leerling, terwijl op de 
Werkplaats ook kennis een belangrijke rol speelt. Maar zoals al snel bleek bij gesprekken met 
mensen van de Werkplaats, waren ze het volledig eens met mijn op identiteitsontwikkeling 
gerichte benadering. 

Het nieuwe gebouw ondersteunt het ‘werkplaatsleren’: de leerlingen werken zelfstandig aan 
opdrachten in domeinen, grote lokalen met veel computers. Die opdrachten worden gegeven 
in instructielokalen die onderdeel zijn van het domein. De leerlingen zitten wel in klassen, en 
hebben als zodanig ook les in de instructielokalen, maar in de domeinen zitten meerdere 
klassen te werken. De docenten houden toezicht, en helpen waar nodig. Verder wordt er veel 
gebruik gemaakt van moderne technologie: elk instructielokaal beschikt over een computer 
met internet, verbonden met een zogeheten ‘activboard’: een groot beeldscherm waar ook 
digitaal op gewerkt kan worden. In de domeinen staan genoeg computers met internet voor 
iedereen. Er is sprake van een digitale leeromgeving: met behulp van het programma Moodle, 
op de Werkplaats ‘de digitale werkplaats (DWP)’ genoemd, wordt de inhoud van alle lessen 
door de leraren op internet gezet. De leerlingen loggen in op de DWP, en zien daar hun 
opdrachten, en de inhoud van lessen. Leraren kunnen er bronnen toevoegen, en de cijfers voor 
opdrachten bekend maken. 
Ik heb lesgegeven in een van de instructielokalen, waardoor ik met een kleine groep rustig aan 
het werk kon, en de mogelijkheid had om te experimenteren met internettoepassingen tijdens 
de les.

4.4 Mediagebruik
Op basis van de populariteit van streaming videosites als YouTube, en aanwijzingen dat de 
digitale generatie sterk audiovisueel ingesteld is (Veen & Jacobs 2005), heb ik 
geëxperimenteerd met het gebruiken van korte filmpjes in de lessen. Tijdens mijn stage als 
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docent filosofie had ik op basis van observaties geobserveerd dat het gebruiken van filmpjes 
verschillende voordelen had: 

Kinderen die bij het bespreken van boeken en andere teksten nooit meededen, werden 
geactiveerd door de filmpjes, en raakten veel makkelijker betrokken bij gesprekken en 
discussies
De filmpjes konden vaak veel beknopter en met betere voorbeelden uitbeelden wat ik 
duidelijk wilde maken
Het belangrijkste: de hele klas, geen leerling uitgezonderd, keek zeer geconcentreerd en 
stil naar de filmpjes

Ik wilde dus bestaande filmpjes gebruiken, ter ondersteuning van mijn verhaal, maar wilde 
ook experimenteren met zelfgemaakte filmpjes die ik op YouTube zou zetten. 
Bij de eerste cursus heb ik voordat de lessen begonnen, een kort filmpje gemaakt, ‘Wie ben jij 
online?’12, met daarin de opdracht aan de leerlingen om een digitaal profiel van zichzelf op te 
stellen. Hierin kon onder andere behandeld worden: favoriete bezigheden van de leerling op 
internet, hoe de leerling denkt over te komen op internet, favoriete websites. Hoe ze de 
opdracht uitvoerden mochten ze zelf weten, filmpjes, presentatie, foto’s, als het maar voor de 
eerste les klaar was. Op die manier konden de leerlingen hun ‘digitale ik’ presenteren in de 
eerste les. Bij de tweede cursus heb ik twee zelfgemaakte filmpjes gebruikt, één waarin het 
concept van mediawijsheid werd uitgelegd13, en één waarin digitale waarden en normen en het 
vraagstuk van anoniem versus openbaar nader werd toegelicht14. 
Verder had ik bij elke les de beschikking over een groot, interactief beeldscherm met internet. 
Hierdoor heb ik alle mogelijke websites kunnen inzetten, als ondersteunend lesmateriaal. 

        Hoofdstuk 5:
                                    

                          ‘Wie ben Ik in cyberspace?’

            Analyse van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de eerste cursus

Ik zal beginnen met hieronder in het kort een aantal specifieke kenmerken van de eerste 
cursus te noemen. Vervolgens zal ik een verslag geven van de zes lessen, en afsluiten met een 

12 http://www.youtube.com/watch?v=1R_ltzTBQBI
13 http://www.youtube.com/watch?v=NBTh7fvalb0
14 http://www.youtube.com/watch?v=5QEvopVluGg
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bespreking van de evaluatie door de leerlingen en een eigen evaluatie van de gehele cursus. 
Hierbij zullen de algemene doelstellingen aan bod komen. 
Dit zijn de zes uitgevoerde lessen: 
Les 1: Kennismaking
Les 2: Virtuele werelden
Les 3: Internetseksualiteit
Les 4: Games/gameverslaving
Les 5: Cyberpesten
Les 6: YouTube
De inhoud van les twee tot en met zes is gekozen door de leerlingen zelf. 

5.1 Specifieke kenmerken: ontwikkeling van de eerste cursus
Vanwege het zojuist genoemde explorende karakter van de eerste cursus heb ik een aantal 
doelstellingen geformuleerd die alleen voor de eerste cursus gelden: 
- De leerling fungeert als co-researcher door mee te denken over de inhoud en de aanpak van 
de les. 
Deze doelstelling wilde ik behalen door te streven naar de volgende doelstellingen:
- De leerling is in staat om commentaar en tips te geven op (onderdelen van) de cursus
- De leerling communiceert (ook buiten school) met de docent over nieuwe lesinhoud: 
websites, filmpjes of andere bronnen. 
Wat betreft de indeling van de lessen heb ik met het oog op het ‘co-researcherschap’ van de 
leerlingen gekozen voor een aanpak waarbij de leerlingen zelf een groot deel van de lessen 
invulden. Niet alleen kon ik zo zicht krijgen op de manier waarop de leerlingen deze 
onderwerpen benaderden en beleefden, ook sluit dit aan bij zowel de nadruk op autonomie 
van het hvo als de visie van de Werkplaats op het zelfstandig leren. 
Als eigen invulling heb ik de leerlingen presentaties laten geven, gevolgd door een discussie. 
De presentaties dienden over een internetgerelateerd onderwerp te gaan (zie hieronder), en 
aan het eind één of meerdere stellingen te bevatten, zodat over het onderwerp gediscussieerd 
kon worden. De presentaties en discussies golden meteen ook als afronding. De mogelijke 
onderwerpen/vraagstukken waaruit ik ze heb laten kiezen, zijn: 
- Identiteit in cyberspace - geschiedenis van (sociaal gebruik van) internet - seksualiteit en 
internet – digitaal pesten - virtualiteit: virtuele werelden - de openbaarheid van internet - 
privacy en internet: hoe anoniem ben je eigenlijk online? – rating op internet: sociale 
consequenties en eventuele nadelen – de (on)mogelijkheden van virtuele verliefdheid – 
virtuele vriendschap – forumdiscussies - de invloed van bedrijven - games: de aantrekkelijke 
en verslavende aspecten. 
Zoals zichtbaar aan de onderwerpen, komen ze voort uit het theoretisch kader. Zowel de 
internetvraagstukken als factoren van het sociale internetdomein komen aan bod. De 
leerlingen kozen voor de onderwerpen virtualiteit, internetseksualiteit, games/gameverslaving 
en digitaal pesten. 

De presentaties werden beoordeeld op de volgende criteria
a. Inhoud: In hoeverre geef je een genuanceerd beeld van je onderwerp, en benader je het 
vanuit verschillende invalshoeken? 
b. Presentatie: Hoe breng je je verhaal over? 
c. Discussie: In hoeverre zijn je stellingen prikkelend en nodigen ze uit tot discussie? Hoe leid 
je de discussie? 
d. Creativiteit: Hoe en op wat voor manier heb je je presentatie vormgegeven? Denk 
bijvoorbeeld aan mediagebruik, maar ook of het er overzichtelijk uitziet, en teksten goed te 
lezen zijn. 
Het eerste criterium, het geven van een genuanceerd beeld van het onderwerp, komt voort uit 
de doelstelling van het kunnen problematiseren van een onderwerp, en het kritisch vragen 
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kunnen stellen. Door verschillende kanten af te wegen, daarvoor open te staan ontdekt de 
leerling dat een verhaal nooit maar één invalshoek heeft. Het tweede criterium, de presentatie, 
hangt samen met de ontwikkeling tot autonoom individu, dat zich met zelfvertrouwen kan 
presenteren, en een standpunt in kan nemen in een discussie. Het derde criterium, het kunnen 
poneren van prikkelende stellingen en het leiden van een discussie, is verbonden met het 
kunnen spelen met een onderwerp. Stellingen bedenken die prikkelend zijn, houdt in dat de 
leerling precies weet waar de problematiek van een onderwerp zich bevindt. Het laatste  
criterium tenslotte, creativiteit, heb ik toegevoegd aan de criteria om de leerlingen ruimte te 
geven om op hun eigen manier invulling te geven aan hun presentatie. Door ze deze ruimte te 
geven wilde ik ze uitdagen om verder te denken dan de bestaande mogelijkheden, en ze te 
prikkelen om eigen manieren te bedenken om het onderwerp vorm te geven. 
De eerste en laatste les heb ik zelf geleid. De eerste les was een kennismaking, waarbij de 
digitale identiteit van de leerlingen onderzocht werd. De laatste les heb ik de leerlingen zelf 
een onderwerp laten uitkiezen, dat werd ‘YouTube’. 

5.2 De lessen: uitvoering van de eerste cursus
De lessen zullen beschreven worden aan de hand van hun doelstellingen, lesopzet, 
praktijkervaringen en conclusies. 

Les 1: Kennismaking
Doelstellingen: 
- De leerling weet wat de cursus inhoudt en wat de afronding is.  
- De leerling heeft zichzelf voorgesteld aan de hand van de vraag ‘wie ben jij online?’
- De leerling heeft een onderwerp gekozen om een presentatie over te geven.
- De leerling heeft gebrainstormd over eventuele andere invullingen van het vak.
Lesopzet: 

1. Inleiding van de les: uitleg over de cursus, de leerlingen zoeken bij wijze van 
kennismaking op internet zoveel mogelijk informatie over de docent

2. Kennismaking met behulp van de vraag ‘wie ben jij online?’ aan de hand van het 
gelijknamige filmpje

3. De leerlingen vormen groepjes en kiezen een onderwerp voor hun presentatie
4. Brainstorm over eventuele andere invullingen van de cursus

Praktijkervaringen:
Inleiding: er waren in de eerste les zes meisjes en vijf jongens, een gelijke verhouding. Ze 
hadden aan het begin van de les een afwachtende houding en er waren weinig vragen.
Kennismaking: de leerlingen konden weinig informatie over mij vinden op internet. Ze 
vonden op Google wel mijn naam, maar konden dan niet met zekerheid zeggen of ik dat wel 
was. 
Verder had geen van de leerlingen het filmpje bekeken dat ik ze van tevoren had gemaild, en 
dus ook geen opdracht gemaakt. Aan de hand van de vraag ‘wie ben jij online?’ bleek het 
internetgebruik van de leerlingen niet al te intensief: afgezien van een paar van de leerlingen 
maakten de meesten niet veel gebruik van internet. Dit ondersteunt het theorieonderzoek. Ze 
gaven aan daar geen tijd voor te hebben vanwege hun huiswerk. De activiteiten die ze 
noemden kwamen ook overeen met de theorie uit dit onderzoek: MSN (vooral de meisjes 
maar jongens ook in mindere mate), hyves (ook vooral meisjes) en games (vooral jongens). 
Bij deze internetactiviteiten waren ze altijd zichzelf naar eigen zeggen. Het experimenteren 
met identiteiten en veel internetten hadden ze wel gedaan, maar toen ze ‘jonger’ waren. 
Het vormen van de groepjes en het kiezen van een onderwerp was binnen een paar minuten 
gebeurd, wat erg meeviel. De onderwerpen die de leerlingen kozen, waren virtualiteit, games, 
internet en seksualiteit, en cyberpesten. Aan de hand van de keuze van de leerlingen zou ik 
kunnen stellen dat ze over het geheel gezien onderwerpen kozen waar ze al affiniteit mee 
hadden, die dicht bij ze stonden. 
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De brainstorm over de inhoud van de cursus was weinig succesvol. Ik wilde hiermee de 
leerlingen nog meer inspraak geven over de inhoud van de cursus. In principe hadden ze van 
alles kunnen noemen, maar er kwamen weinig ideeën, en de leerlingen leken ook geen zin te 
hebben in het meedenken over de lesinhoud. Ze moesten naar huis, want ze hadden het druk. 

Conclusies les 1
De belangrijkste conclusies van deze les zijn: de leerlingen voldeden wat betreft 
internetgebruik aan de theorie over wat oudere leerlingen met VWO-niveau. Ze maakten wel 
gebruik van de gangbare sociale internettoepassingen, maar niet heel intensief. Verder bleek 
de insteek waarbij de leerlingen actief mee zouden denken met de lesinhoud, in eerste 
instantie niet effectief. Ik noemde ook al de afwachtende houding. Waarschijnlijk heb ik me 
verkeken op de mate van enthousiasme die zou samenhangen met het vrijwillig volgen van 
een cursus. 
Samengevat zijn de eerste drie doelstellingen gehaald: de leerlingen wisten wat de inhoud en 
afronding van de cursus inhield, hadden zich voorgesteld aan de hand van de vraag ‘wie ben 
jij online?’, en hadden groepjes gevormd en een onderwerp gekozen. Alleen de laatste 
doelstelling van het brainstormen is niet gehaald, ze leken er geen zin in te hebben. Hieruit 
zou ik kunnen concluderen dat de leerlingen weinig behoefte hadden aan het helemaal zelf 
vormgeven van de lessen, wat een waardevol inzicht is. Als aanbevelingen voor de tweede les 
had ik opgeschreven dat ik wilde volhouden om de mening van de leerlingen te vragen, maar 
dan specifieker gericht op of dingen geschikt zijn voor jongere leerlingen. Op die manier 
hoopte ik ze toch actiever te krijgen. 
Op basis van het internetgebruik en houding jegens internet heb ik meteen na de eerste les 
vastgesteld dat de volgende groep een tweede klas zou moeten zijn, en liefst van iets minder 
hoog niveau. Ik zag al snel dat ik deze groep niet heel veel kon leren wat betreft 
mediawijsheid. 

Les 2: Virtuele werelden
Doelstellingen: 
- De leerling kent de betekenis van de termen ‘cyberspace’ en ‘moraliteit’ 
- De leerling kent de problematiek van ‘wie is de baas op internet?’
- De leerling kan een discussie leiden, gebaseerd op zijn/haar presentatie
- De leerling kan feedback geven op de presentatie en het leiden van de discussie door 
medeleerlingen

Lesopzet: 
1. Inleiding: kort ‘hoorcollege’ over cyberspace, met behulp van een powerpointpresentatie. 
Aan de hand van een filmpje over de virtuele wereld Second Life wordt een voorbeeld 
gegeven van cyberspace. Ook wordt kort ingegaan op moraliteit, het denken over wat wij als 
goed en slecht zien. Daarbij wordt uitgelegd dat het internet een ambivalent fenomeen is, dat 
soms moeilijk te duiden is. Vervolgens wordt ingegaan op het vraagstuk bevrijdend versus 
onderdrukkend: hoeveel vrijheid hebben we eigenlijk in cyberspace? Wie is de baas op 
internet? Als voorbeelden wordt de internetcensuur in Egypte genoemd, en de ‘declaration of 
independence of cyberspace’ (zie paragraaf 2.2). 
2. Presentatie door twee leerlingen over virtualiteit, gevolgd door een discussie. 
3. Evaluatie van de presentatie door docent en leerlingen. 
4. Afsluiting met filmpje ‘shift happens’
Praktijkervaringen: 
Inleiding: de leerlingen kenden de termen ‘cyberspace’ en ‘moraliteit’ beide nog niet, maar 
leken wel te begrijpen wat ik bedoelde. Aan de hand van de uitleg over internetmoraliteit heb 
ik ze de opdracht gegeven om met kritische blik naar de onderwerpen die we zouden gaan 
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behandelen te kijken. De voorbeelden die ik genoemd heb ten aanzien van het vraagstuk ‘wie 
is de baas op internet?’ konden ze goed volgen. 
Presentatie: de twee jongens die de presentatie over virtualiteit zouden geven, hadden het 
onderwerp toch toegespitst op gamen. De presentatie was niet goed voorbereid, zo was er 
bijvoorbeeld geen powerpointpresenatie, maar toch hebben de jongens veel verteld over het 
gamen. De stellingen die bij de presentatie hoorden, waren voldoende prikkelend, want er 
ontstond een geanimeerde discussie. 
Evalutie: De feedback die de medeleerlingen gaven op de presentatie en discussie, was van 
hoog niveau. Op genuanceerde manier werden de plus- en minpunten genoemd, en bij wat 
doorvragen door mij konden ze ook uitstekend tips formuleren voor volgende presentaties. 
Afsluiting: het filmpje ‘shift happens’ gaat over wereldwijde informatie, en geeft op een 
mooie manier weer hoe de verhoudingen liggen in de (digitale) wereld. De leerlingen leken 
het een interessant filmpje te vinden, en konden de inhoud prima volgen. 

Conclusies les 2
De leerlingen reageerden wederom afwachtend op mijn verhaal, wat mij deed twijfelen aan de 
mate waarin dat aansloot bij hun belevingswereld. Ze begrepen wel wat ik vertelde, wat ik 
opmerkte door vragen die gesteld werden, en de reacties bij praktijkvoorbeelden die ik gaf. 
Net als in les 1 was er ook deze les zeer weinig inbreng van de leerlingen wat betreft ideeën 
voor andere lessen. Ook via de mail hebben de leerlingen geen contact met mij gezocht. De 
presentatie was van redelijk niveau, maar niet heel goed. Aan de hand van de feedback van de 
leerlingen kon ik echter merken dat het wat hen betreft ook onder de maat was, en de jongens 
die het zelf presenteerden gaven dat ook toe. Wel sloot de informatie over games die de 
jongens gaven, aan bij mijn literatuuronderzoek (paragraaf 2.5.6).
De doelstellingen zijn alle in meer of mindere mate gehaald: de leerlingen leken de lesstof 
over cyberspace, moraliteit en het vraagstuk ‘wie is de baas op internet?’ wel te begrijpen, 
maar ze reageerden er nauwelijks op. Dit kan inhouden dat de lesstof minder prikkelend was 
dan ik dacht, maar ik vermoed dat mijn verwachtingen ten aanzien van hun enthousiasme nog 
steeds te hoog waren. De derde doelstelling, het leiden van een discussie (alleen toepasselijk 
voor diegenen die een presentatie gaven), is ten dele gehaald. Eén van de twee jongens nam 
heel duidelijk de leiding over, ook tijdens de presentatie. Hij deed dat behoorlijk goed, maar 
zorgde er ook voor dat zijn medepresentator ondergesneeuwd raakte. Ik heb me hier, conform 
mijn voorgenomen afzijdige houding, niet mee bemoeid en gekeken wat de groep ervan zou 
zeggen. Die kwamen hierop terug tijdens de feedback, en benoemden feilloos het verschil 
tussen de twee jongens. De laatste doelstelling werd met verve behaald: ik was onder de 
indruk van de mate waarin de medeleerlingen kritische vragen stelden aan de presentatoren en 
genuanceerde feedback gaven. Zo werd opgemerkt dat de taakverdeling niet gelijk was, en dat 
vooral één jongen aan het woord was. Ook werd genoemd dat er geen powerpointpresentatie 
was, wat de groep jammer vond. Verder werden er vragen gesteld over de manier waarop ze 
aan de informatie waren gekomen. 

Les 3: Internetseksualiteit
Doelstellingen: 
- De leerling kent de dilemma’s die horen bij het behandelen van seksualiteit en internet door 
een docent binnen een onderwijssituatie
- De leerling kan een discussie leiden, gebaseerd op zijn/haar presentatie
- De leerling kan feedback geven op de presentatie en het leiden van de discussie door 
medeleerlingen
- De leerling kent de inhoud van de website www.internetsoa.nl
Lesopzet: 
1. Inleiding: korte beschrijving van de dilemma’s waar een docent mee te maken krijgt bij het 
behandelen van seksualiteit en internet in een onderwijssituatie: het onderwerp zal veel ophef 
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veroorzaken in de klas maar eventueel ook bij, de leerlingen zijn officieel nog te jong om 
seksueel expliciete beelden te zien. 
Confronteren van de twee presenterende meisjes met hun openbare conversaties op hyves. 
2. Presentatie door twee leerlingen over seksualiteit en internet, gevolgd door discussie
3. Evaluatie en korte beschouwing van de website www.internetsoa.nl
Praktijkervaringen: 
Deze les verliep behoorlijk chaotisch. Een paar leerlingen kwamen niet opdagen, volgens 
anderen omdat ze het ‘te druk’ hadden. Daardoor begonnen we al te laat. Vervolgens wilden 
de presentatrices graag meteen beginnen, omdat één van hen eerder weg moest. De inleiding 
verviel hierdoor vrijwel geheel, waardoor ik de dilemma’s niet heb kunnen bespreken. Wel 
heb ik de twee meisjes nog geconfronteerd met hun conversaties op hyves, die ik de dag 
ervoor gelezen had. Daarop hadden ze geschreven over hun presentatie, en dat iedereen 
geshockeerd zou zijn. Ik wilde hiermee het vraagstuk ‘anoniem versus openbaar’ concreet 
maken, omdat alles wat zij schreven openbaar was. Ze reageerden wel even geschrokken dat 
ik dat had gelezen, maar dat duurde maar heel even. Ze leken er niet echt van onder de indruk. 
De presentatie over internetseksualiteit, toegespitst op cyberseks, was van hoog niveau. Alle 
criteria werden nageleefd: het onderwerp werd van verschillende kanten belicht (vanuit 
jongeren, vanuit volwassenen, voor- en nadelen, gevaren), er werd op spannende wijze 
gepresenteerd en de vormgeving was zeer creatief. Ze hadden ook een goede verbinding met 
persoonlijke ervaringen, en zelfs een klein onderzoekje gedaan in een chatroom. Hierbij was 
al snel gebleken dat de meeste deelnemers enkel op seks uit waren. Wat betreft het onderwerp 
‘cyberseks’ was interessant dat de leerlingen aangaven dat ze dachten dat het veel voorkomt. 
Zelf deden ze er niet aan. Tenslotte: de stellingen waren soms wat onduidelijk gesteld, 
waardoor de discussie niet makkelijk op gang kwam. 
De feedback was wederom van goed niveau. De website van internetsoa.nl, bedoeld om 
jongeren te waarschuwen voor risico’s die bij cyberseks komen kijken, heb ik door tijdgebrek 
niet meer kunnen behandelen. 

Conclusies les 3
Inleiding: in deze les merkte ik het nadeel van vrijwillige deelnemers: een paar besloten niet 
te komen omdat ze het druk hadden. Ik heb wel duidelijk gezegd dat om een cijfer te halen, je 
in ieder geval vijf lessen moest hebben gevolgd, maar dat maakte het niet minder vervelend. 
De confrontatie met hun hyvesverhalen leek de meisjes weinig te doen. Dit zou kunnen 
wijzen op de reeds eerder beschreven ontwikkeling dat jongeren minder belang hechten aan 
privacy, en dat openbaarheid voor deze leerlingen heel normaal is. De meisjes hadden elkaar 
namelijk behoorlijk persoonlijke dingen verteld op hyves. Ik heb enkel een opmerking 
gemaakt over wat ze hadden gezegd over de presentatie, maar ze moeten wel begrepen 
hebben dat ik ook andere gevoelige informatie had gelezen. Toch bleven ze daar vrij 
onverschillig onder. Op basis hiervan werd ik gesterkt in mijn voornemen om in ieder geval 
bij de volgende cursus ruim de aandacht te besteden aan het internetvraagstuk ‘anoniem 
versus openbaar’. 
Presentatie: zoals gezegd was de presentatie van hoog niveau, ze liet mij zien waartoe 
leerlingen in de leeftijd 15/16 jaar in staat zijn. De informatie kwam overeen met mijn 
bevindingen in de literatuur ten aanzien van de aard en frequentie van cyberseks onder 
jongeren, en het was grappig om te horen dat de leerlingen, ook al deden ze er zelf niet aan, 
dachten dat cyberseks/webcamseks veel voorkomt onder jongeren. Dat ondersteunt het 
onderzoek van de Rutgers Nissogroep, besproken in paragraaf 2.5.5. De presentatie steunde 
ook mijn keuze om het chatten in een chatroom wel bij het onderzoek te betrekken, maar 
zijdelings. Zoals deze leerlingen aangaven, is het bezoeken van een chatroom iets wat je zo nu 
en dan voor de lol doet. Het feit dat ze hierover spraken als iets dat ze vroeger vaker deden, 
steunt de bevinding uit de literatuur dat jongeren onder de 15/16 vaker experimenteren met 
identiteiten. 
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Ook de discussie verliep goed, ondanks de ietwat onduidelijke stellingen. De feedback was 
wederom prima. 
De eerste doelstelling is niet gehaald. Mijn inleiding viel weg, en daardoor heb ik ze niet 
kunnen onderwijzen over de dilemma’s van de docent bij het behandelen van 
internetseksualiteit. De tweede doelstelling, het kunnen leiden van de discussie, is gehaald. De 
meisjes konden de discussie goed leiden. Ook de derde doelstelling, het feedback geven, is 
gehaald. De vierde doelstelling is net als de eerste ook niet aan de orde geweest door 
tijdgebrek. 

Les 4: Games/gameverslaving
Doelstellingen: 
- De leerling kent de toegevoegde waarde van emoticons in online communicatie
- De leerling kan een discussie leiden, gebaseerd op zijn/haar presentatie
- De leerling kan feedback geven op de presentatie en het leiden van de discussie door 
medeleerlingen
Lesopzet: 
1. Inleiding: kort ingaan op de vraag waarom de leerlingen zich nog niet aangemeld hebben 
via de Digitale Werkplaats. Kort gesprekje over de waarde van emoticons in online 
communicatie. 
2. Presentatie vier jongens over gameverslaving, gevolgd door discussie. 
3. Evaluatie
Praktijkervaringen: 
Inleiding: ik ben kort een gesprekje aangegaan over het niet aanmelden bij de DWP, wat 
handig voor mij zou zijn omdat ik ze dan makkelijk tegelijkertijd kan mailen. Er werd een 
beetje nonchalant op gereageerd, ze hadden er niet aan gedacht om het te doen. Het gesprekje 
over emoticons ging naar wens. De leerlingen begrepen wat ik bedoelde met de waarde van 
emoticons, dat daarmee de online communicatie veel rijker wordt. Ik heb dit thema in de les 
verwerkt om ze een nieuwe invalshoek te geven ten aanzien van bijvoorbeeld MSN, zodat ze 
kritisch leren nadenken over hun  (online) communicatie. 
Presentatie: de vier jongens hielden een prima presentatie over gameverslaving. Het was 
afwisselend, genuanceerd, en zeer informatief. Ook deze presentatie sloot wat betreft 
informatie aan bij de literatuur over (online) gaming. Zo werd World of Warcraft besproken 
als zowel aantrekkelijke als verslavende game. Het enige wat niet geheel klopte aan de 
presentatie, was dat het toch meer over games in het algemeen ging, dan gameverslaving. Wat 
betreft de discussie heb ik de meest stille jongen van het groepje gevraagd om die te leiden, 
om op die manier zijn zelfstandigheid te stimuleren. Hij deed dit goed. De discussie zelf liep 
zeer hoog op toen er een jongens- en een meisjesfront ontstond waarbij de meisjes de jongens 
min of meer uitlachten vanwege hun gamen, en de jongens in de verdediging gedrongen 
werden. 
Het werd behoorlijk chaotisch, maar ik besloot om het op zijn beloop te laten, om te kijken 
wat er zou gebeuren. Al snel gingen de leerlingen onderling aan zelfcorrectie doen: vingers 
opsteken als ze iets wilden zeggen, en medeleerlingen terechtwijzen. Ook de discussieleider 
deed zijn best om de groep rustig te houden. Dit toonde wat mij betreft wel hun 
zelfstandigheid. De evaluatie ging wederom goed. 

Conclusies les 4: 
De belangrijkste conclusie van les 4 was voor mij de ontdekking wat een beladen onderwerp 
het gamen is, wat betreft jongens en meisjesverhoudingen. Jongens gamen heel intensief 
(conform de bevindingen in paragraaf 2.5.6), en doen dat regelmatig samen achter de 
computer. Dit vonden de meisjes ronduit belachelijk: ‘je gaat toch niet met z’n tweeën achter 
de computer zitten en dan nepoorlogje spelen??’ De sfeer werd bijna echt agressief. Het 
gamen was al een experiment binnen dit onderzoek, en uit deze les bleek heel duidelijk dat het 
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misschien voor jongens een heel relevant onderwerp is, maar voor meisjes niet. Meisjes 
hebben er zelfs weerzin tegen, en vinden jongens die dat doen sukkels. 
Het gesprek over emoticons was erg boeiend omdat de leerlingen heel precies konden 
aangeven welke emoties ze konden verbeelden met welke emoticons. Dit zag ik als een 
bevestiging van de vanzelfsprekendheid van MSN-en door jongeren: voor hen is MSN-en een 
dermate standaardvorm van communicatie dat ze zichzelf er prima in kunnen uiten. Blijkbaar 
is het online communiceren inderdaad een groot onderdeel van hun digitale identiteit. 
Een andere conclusie is al eerder aan bod geweest: de leerlingen maakten wel prima 
presentaties, maar daar bleef het ook bij wat betreft inbreng. Ik heb geen enkel idee of 
suggestie binnengekregen voor lesinhoud. Na les 4 heb ik ook besloten om hier niet verder 
naar te vragen, blijkbaar heb ik me vergist in de mogelijkheden wat dit betreft. 
De doelstellingen zijn alledrie gehaald: de leerlingen begrepen goed wat de toegevoegde 
waarde van emoticons is, de presentatie en evaluatie verliepen naar wens. 

Les 5: Cyberpesten
Doelstellingen: 
- De leerling kent de problematiek rond het gebruik van mobiele telefoons op school
- De leerling kan een discussie leiden, gebaseerd op zijn/haar presentatie
- De leerling kan feedback geven op de presentatie en het leiden van de discussie door 
medeleerlingen
- De leerling kiest een onderwerp voor de laatste les
Lesopzet: 
1. Inleiding: samen een krantenartikel lezen waarin de problematiek rond het gebruik van 
mobiele telefoons wordt weergegeven: door de camerafunctie kunnen leerlingen makkelijk 
(on)gewenst foto’s en filmpjes maken van medeleerlingen of leraren. Korte discussie over het 
gebruik van mobiele telefoons op de Werkplaats. 
2. Presentatie van twee meisjes over cyberpesten, gevolgd door een discussie
3. Evaluatie en uitzoeken van een onderwerp voor de laatste les
Praktijkervaringen: 
Inleiding: het krantenartikel, dat ging over problemen die ontstaan op scholen doordat 
leerlingen elkaar onvrijwillig filmen met hun mobiele telefoon, werd goed begrepen, en er 
ontstond een leuk, kort gesprek over het gebruik van mobiele telefoons op school. Het bleek 
dat op de Werkplaats mobieltjes wel in de zak mogen zitten, maar niet gebruikt mogen 
worden. Een grappig detail is daarbij dat bijna niemand bereik heeft in het schoolgebouw, 
zodat het überhaupt al zinloos is om te willen bellen/smsen. Geen van de leerlingen leek een 
groot probleem te hebben met de regels, ze konden zich er wel in vinden. 
Presentatie: de presentatie was wederom van hoog niveau. Er werd genuanceerde informatie 
gegeven, het zag er verzorgd uit en er werd goed gebruik gemaakt van powerpoint, websites 
en filmpjes. Ook hier bleek de informatie overeen te komen met mijn literatuuronderzoek 
over cyberpesten: er werden veel bronnen gebruikt die ik ook geraadpleegd heb. De leerlingen 
hadden zelf geen last van cyberpesten, al wisten ze wel dat het voorkomt. De meisjes die de 
presentatie hadden gegeven, gaven wel aan dat zij zich niet hadden gerealiseerd dat het zo’n 
probleem was. Het leek echter geen belangrijk thema binnen hun belevingswereld. 
Bij de stellingen bleek dat het nogal lastig was om over een onderwerp als cyberpesten 
discussie te voeren. Ik heb toen verteld dat het bij onderwerpen waarover iedereen het eens is 
dat het slechte ontwikkelingen zijn (denk ook aan maatschappelijke thema’s als zinloos 
geweld of vrouwenhandel), beter is om het meer socratisch aan te pakken: samen nadenken 
over oplossingen. Dit hebben we ook gedaan, waarbij goede ideeën geopperd werden. 
Evaluatie: er werd weer goede feedback gegeven. Verder heb ik de leerlingen een onderwerp 
voor de laatste les laten kiezen aan de hand van een lijstje. Ze mochten ook zelf een 
onderwerp bedenken, maar kozen unaniem voor het onderwerp YouTube. 
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Conclusies les 5
Voor mij was de presentatie van les 5 belangrijk, vanwege het onderwerp cyberpesten. In de 
literatuur kwam dit naar voren als één van de fenomenen waar vooral volwassenen zich veel 
zorgen over maken. De presentatie was prima, en gaf dan ook een goed beeld van de 
problematiek. Deze problematiek was echter voor de leerlingen zelf geen persoonlijk thema, 
ik had niet de indruk dat één van hen er zelf mee te maken had in zijn/haar privéleven. Op 
zich was dit niet geheel een verrassing gezien hun weinig intensieve gebruik van internet en 
wellicht hun leeftijd. De leerlingen hebben telkens de indruk gegeven prima met het internet 
om te kunnen gaan. Het gesprekje over de mobiele telefoons sterkte mij in het idee dat lessen 
als deze altijd toegespitst moeten worden op zowel de school als de specifieke groep 
leerlingen. Die kunnen namelijk altijd verschillen wat betreft internetgebruik of regels wat 
betreft mobiele telefoons. 
De doelstellingen voor les 5 zijn alle behaald, zonder verdere bijzonderheden. 

 Les 6: YouTube
Doelstellingen: 
- De leerling geeft met een medeleerling een presentatie van minstens vijf minuten over de 
website YouTube
- De leerling kent minstens drie aspecten van YouTube (zie hieronder)
- De leerling kan discussiëren over een aantal stellingen over YouTube
- De leerling evalueert de gehele cursus via een evaluatieformulier 
Lesopzet: 
1. Inleiding: uitleg over de inhoud van de les. 
2. Informatie zoeken: de leerlingen zoeken met een medeleerling informatie over één aspect 

van YouTube: de oprichting/geschiedenis - politiek en YouTube - wat mag niet geupload 
worden en waarom? – YouTubecelebrities – Problemen: copyright – analyse van een (paar) 
van de allerbekendste of meestbesproken filmpjes – cijfers en statistieken -  verrassing: 
verras de groep met leuke, rare weetjes en feiten over Youtube

3. Presentatie van gevonden informatie: de leerlingen presenteren kort hun bevindingen aan 
de groep. 

4. Discussie: aan de hand van de stelling ‘het is begrijpelijk dat YouTube verboden is op de 
Werkplaats’, wordt gediscussieerd.

5. Evaluatie: de leerlingen vullen de evaluatieformuleren van de cursus in. 
Praktijkervaringen: 
Met deze les wilde ik de leerlingen op zelfstandige wijze kritisch leren kijken naar de 
beroemde website YouTube. Door ze verschillende aspecten zelf te laten onderzoeken, en daar 
vervolgens kritische vragen over te stellen, verwachtte ik dat de kennis veel beter zou blijven 
hangen. Ook zou door deze aanpak de website op verschillende manieren in het licht komen 
te staan, wat bij het streven naar kritische reflectie past. 
Inleiding: een aantal leerlingen had het helaas druk of is zonder reden niet komen opdagen, 
waardoor de groep kleiner was en we later begonnen. De groep die er wel was, reageerde 
neutraal op mijn idee om de les zelf in te vullen, maar ging wel aan de slag. 
Informatie zoeken: de groepjes kozen voor de aspecten ‘geschiedenis en oprichting’, ‘analyse 
van een (paar) van de allerbekendste of meestbesproken filmpjes’ en ‘cijfers en statistieken’. 
Ik heb rondgelopen en de leerlingen proberen te helpen bij het vinden van de informatie. Het 
meest heb ik geholpen bij de twee leerlingen die de meestbesproken/populaire filmpjes wilden 
analyseren. Samen hebben we gekeken wat nou de factoren zouden kunnen zijn die ertoe 
leiden dat die filmpjes zo veelbesproken of populair zijn: er zit humor in, iemand doet iets 
extreems, er zit een bekend iemand in enzovoort. 
Presentaties: de korte presentaties verliepen prima, de leerlingen hadden in niet al te lange 
tijd flink wat informatie gevonden, en konden die ook goed verwoorden. Het gesprek wat 
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hieruit ontstond, waarbij ik probeerde om nog extra kennis toe te voegen over onder andere de 
politieke functie van YouTube, liep flink uit waardoor er geen tijd meer was voor discussie. 
Evaluatie: uiteindelijk hebben zeven leerlingen de evaluatie ingevuld, genoeg om een beeld te 
krijgen van hoe zij de cursus hebben ervaren. 

Conclusies les 6
Deze les was een experiment om te zien wat er zou gebeuren als ik leerlingen zelf de te leren 
informatie zou laten opzoeken. Aan de ene kant is dit meegevallen: de leerlingen zijn vaardig 
op het gebied van informatie vinden, en konden na een tijdje allemaal een korte presentatie 
geven. Aan de andere kant leken ze niet enthousiaster te worden door het idee dat zij zelf de 
inhoud konden bepalen van de les, iets wat ik wel had verwacht. Wellicht had ik beter de 
lesinhoud zelf vorm kunnen geven. 
Het onderwerp YouTube vonden de leerlingen interessant, maar ze hadden wel even moeite 
om het van verschillende kanten te bekijken, zoals de meisjes die de meest populaire filmpjes 
analyseerden. Na een aantal aanwijzingen lukte het al beter, maar deze manier van kijken 
waren ze duidelijk niet gewend. 
De doelstellingen zijn alle behaald, afgezien van de discussiedoelstelling, omdat er niet 
gediscussieerd is. 
De inhoud van de evaluatie zal ik hieronder bespreken.

5.3 Evaluatie: conclusies en aanbevelingen van cursus 1
In deze evaluatie van de eerste cursus zal ik eerst aandacht schenken aan de schriftelijke 
evaluatie die de leerlingen hebben ingevuld. Vervolgens zal ik conclusies trekken uit de lessen 
en evaluatie van de leerlingen, waarbij ik aanbevelingen zal doen voor de tweede cursus. 

Evaluatie door de leerlingen
Ik heb besloten om de zeven vragen van de evaluatie beknopt te bespreken, en vooral de 
belangrijkste conclusies daaruit hier weer te geven. De ingevulde formulieren blijven bewaard 
voor eventuele geïnteresseerden. Zoals eerder besproken is het interpreteren van deze data 
lastig, en ik heb geprobeerd geen overhaaste conclusies te trekken. Ook heb ik geprobeerd zo 
objectief mogelijk de antwoorden van de leerlingen weer te geven.
De evaluatie is door zeven leerlingen ingevuld. 

Vraag 1: Je hebt nu zes lessen gevolgd over verschillende ‘internetonderwerpen’. Vind je dat 
dit soort onderwerpen op school behandeld zouden moeten worden?
Alle leerlingen hebben deze vraag met ‘ja’ beantwoord. 
Vraag 1b: Hieronder staan de onderwerpen die we hebben behandeld, ofwel in een 
presentatie, ofwel in een inleiding in de les. Geef bij elk onderwerp met een cijfer van 1t/m5 
aan in hoeverre je het zinnig vindt dat dat onderwerp op school behandeld wordt. 
De volgorde van de leerlingen was: 
1. Cyberseks, 2. Games, gameverslaving en ‘wie is de baas in cyberspace?’, 3. Cyberpesten, 
4. YouTube, 5. GSM-gebruik op school
Helaas weet ik niet zeker of elke leerling de manier van cijfers goed begreep, en maar zes van 
de formulieren waren in dit geval goed ingevuld. Vandaar dat de uitslag wellicht niet helemaal 
betrouwbaar is. In ieder geval zaten de cijfers niet ver van elkaar af. Interessant is vooral dat 
het behandelen van  cyberpesten op school door de leerlingen zelf niet persé als zeer 
belangrijk wordt bevonden; onder andere cyberseks en games krijgen een hogere score. 
Vraag 1c: Zijn er onderwerpen die niet behandeld zijn maar die volgens jou wel aandacht 
verdienen? 
Slechts één leerling heeft wat ingevuld: ‘Toekomst internet wat voor gebruik en door wie’. 
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Vraag 2: Je hebt zelf een presentatie voorbereid, gegeven en een discussie geleid. Geef met 
een cijfer van 1t/m5 weer in hoeverre je dit een geschikte manier vond om kennis te maken 
met dit soort onderwerpen. 
Het gemiddelde cijfer van de leerlingen was 3,8 op een schaal van 1 t/m 5. Hieruit zou je 
kunnen interpreteren dat de leerlingen het geven van een presentatie als een voldoende 
geschikte manier zien om kennis te maken met dit soort onderwerpen. 
Vraag 3a: Heb je het idee iets geleerd te hebben over jezelf?
Vijf leerlingen hebben met ‘ja’ geantwoord en twee leerlingen met ‘nee’. 
Vraag 3b: Wat heb je over jezelf geleerd ten opzichte van je eigen handelen op internet?
- ‘minder gamen’ 
- ‘wist ik grotendeels wel, ik vond het handelen van anderen interessanter’ 
- ‘dat ik niet heel actief ben op internet in vergelijking met andere mensen’. 
Wat heb je over jezelf geleerd ten opzichte van hoe je aankijkt tegen internet?
-  ‘gevaarlijker’ 
– ‘vooral hoe anderen ertegen aankijken en hun ideeën erover’ 
– ‘ja, ik wist niet dat er zoveel gepest werd op internet’
– ‘dat mensen tegenwoordig alles met en op het internet kunnen doen verbaast me wel en de 
problemen die daar dan weer van komen’. 
Vraag 4: Het doel van de docent was om jou tijdens deze cursus kritisch te laten denken over 
verschillende internetonderwerpen en je eigen gedrag op internet. Is hij hierin geslaagd?
Vijf leerlingen gaven het antwoord ‘jazeker’ (de hoogste optie) en twee leerlingen ‘een beetje’ 
(de één na hoogste optie). Bij de toelichting werd onder andere gezegd: ‘discussie was erg 
goed’ – ‘discussie en presentatie is een goede combinatie om over de stof na te denken’. 
Het merendeel van de leerlingen zegt dus iets over zichzelf te hebben geleerd (antwoord 3a), 
en alle geven aan een beetje of meer kritisch te hebben nagedacht over de 
internetonderwerpen en hun eigen online gedrag.  Dit houdt mijn inziens in dat de doelstelling 
om de leerlingen kritisch te laten reflecteren op hun digitale identiteit, grotendeels is gehaald. 
Vraag 5a: Beoordeel het lesgeven van de docent met cijfers van 1t/m5 op de volgende 
gebieden
Dit zijn de gemiddelde cijfers (1 t/m 5) die de kinderen gaven aan mijn lesgeven: 
Helder uitleg geven:   4,4      Aardig zijn: 4,9
Zet aan tot kritisch nadenken:  4,1 Discussie leiden:  3,7
Gebruik van media:  4 Creativiteit:  3,6
Orde houden:  4,1
Dit zijn positieve cijfers, die kunnen wijzen op het slagen van mijn pedagogische en 
didactische doelen. 
Vraag 5b: Zijn er tips die je de docent wilt geven ten aanzien van zijn lesgeven of de lessen 
zelf? Twee leerlingen hebben antwoord gegeven: ‘meer discussie over toekomst en 
mogelijkheden. Ook de toepassing in de samenleving van internet etc.’ – ‘Meer zelf doen, hij 
heeft alles door ons laten doen. Had gedacht dat hij zelf meer op ons over zou brengen.’
Het laatste commentaar voedde de (ook hierboven genoemde) twijfel of ik niet te weinig zelf 
aan kennisoverdracht had gedaan in plaats van de nadruk op zelfstandigheid van tijdens de 
cursus. 
Vraag 6: Wat voor cijfer (1t/m10) zou je aan deze cursus in zijn geheel geven?
De leerlingen hebben de cursus gemiddeld een 8 gegeven. 
Vraag 7: Wie ben jij in cyberspace? 
- ‘Iemand met verschillende profielsites, zit vaak op msn. Speelt grote rol in mijn leven 
internet’
- ‘Degene die ik normaal ben in de meeste gevallen alleen wat behoudender op sociaal gebied. 
Que ‘resources’ en toepassingen + gebruik doe ik vrij veel (soms technischere kant)
- ‘Vrij neutraal heel braaf ook’
- ‘Een BF2 [Battlefield 2] gamer verder niks speciaals’
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- ‘Iemand die het internet puur gebruikt als informatiebron en zich niet bezig houd met een of 
ander (‘idioot’) forum. 
- ‘Iemand die voorspelbaar handelt. Bij Youtube bijvoorbeeld kijk ik vaak naar veel gekeken 
filmpjes ipv minder bekeken.’
Uit deze antwoorden blijkt mijns inziens dat de vraag ‘wie ben jij in cyberspace?’ door de 
meeste leerlingen toch nog opgevat wordt als de vraag: wat doe jij in cyberspace? Oftewel: 
meer gericht op vaardigheden dan op houding. Dit heeft consequenties voor de tweede cursus, 
omdat ik hierdoor heb ontdekt dat de identiteitsgerichte benadering veel moeilijker was over 
te brengen dan ik dacht. Het kritisch denken is behoorlijk goed geslaagd, zo gaven ze zelf ook 
aan bij vraag 4. Maar het op zichzelf betrekken en nadenken over wat voor persoon ze zijn op 
internet, is minder gedaan dan ik verwachtte. Een consequentie voor de tweede cursus is dan 
ook geweest, dat  ik me voor de tweede cursus voornam om nog veel meer de nadruk te 
leggen op de persoonlijke waarden en houding jegens het internet, dan in de eerste cursus.  

Over het geheel gezien zou ik willen concluderen dat de leerlingen de cursus vrij positief 
hebben beoordeeld (zie vraag 6). Ze hebben wel degelijk wat geleerd, kritisch nagedacht, en 
vonden dat de aan bod gekomen onderwerpen ook normaliter op school behandeld zouden 
moeten worden. Het gemiddelde cijfer dat de leerlingen gaven aan de cursus, was een acht. 
Toch is de kritische reflectie van de leerlingen op hun digitale identiteit ook minder goed 
gelukt, omdat de vaardigheden eerder genoemd werden dan houding, en er weinig gezegd 
werd over wat voor persoon ze zijn op internet. 

Conclusies en aanbevelingen: 
Ik zal kort de algemene doelstellingen bespreken, en tegelijkertijd aanbevelingen doen voor 
de tweede cursus. 
- De leerling kan kritisch reflecteren op zijn/haar digitale identiteit
De nadruk heeft tijdens de eerste cursus toch vooral gelegen op de inbreng van de leerlingen, 
en het samen met de leerlingen exploreren van mogelijkheden om op school les te geven over 
internetgerelateerde onderwerpen. Hierbij is het concept van de digitale identiteit minder aan 
bod gekomen dan ik had gewild. In de evaluatie kwam naar voren dat de leerlingen de vraag 
‘wie ben jij in cyberspace?’ aan het einde van de cursus nog vooral uitlegden als vraag naar 
hun gedrag op internet. Tijdens de cursus zelf viel me soms ook op dat er een kloof bestond 
tussen kennis over de onderwerpen en de eigen houding en gedrag jegens internet. Zo gaven 
de leerlingen met het onderwerp ‘internetseksualiteit’ een hele goede presentatie, waarin 
allerlei voor- en nadelen van cyberseks in besproken werden. Hun besef van privacy op 
internet was echter verbazingwekkend klein. 
Toch heb ik ook juist door een wat afzijdige houding goed kunnen zien hoe deze leerlingen 
het internet benaderden, presentaties erover gaven en er met elkaar over discussieerden. De 
doelstelling van de kritische reflectie is uiteindelijk ten dele gehaald: het meer cognitieve 
kritisch nadenken over zaken is wel gelukt, maar het betrekken op de eigen persoon, het meer 
reflectieve gedeelte, is niet geheel gelukt. Het reflectieve zal daarom meer benadrukt worden 
in de tweede cursus. 
- De leerling kan kritische vragen stellen ten aanzien van de lesstof, de rol van docent en 
zijn/haar digitale identiteit. 
Bij de antwoorden op onder andere vraag 5b is te zien dat de leerlingen wel kritische 
opmerkingen hebben geplaatst over zowel de lesstof als de rol van de docent. De eigen 
digitale identiteit is wellicht weinig bevraagd door de leerlingen, maar dit kan ook 
samenhangen met het niet altijd even intensieve internetgebruik door de leerlingen. 
- De leerling kan eigen ervaringen verbinden met de aangeboden lesstof
Bij de presentaties hebben de leerlingen regelmatig de stof met hun eigen ervaringen 
verbonden. Tijdens de lessen wat minder, dan lag de nadruk toch meer op het discussie-
element, wat meer cognitief gericht is. Naar aanleiding van deze observaties is mijn 
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aanbeveling voor de tweede cursus dan ook dat ik nog veel meer wil vragen naar de eigen 
ervaringen, en wellicht de discussies ook meer socratisch wil aanpakken. Dat nodigt uit tot 
meer persoonlijke verhalen. 
- De leerling kan samen aan een project werken met medeleerlingen
De samenwerking tussen de leerlingen heb ik niet bevraagd in de evaluatie, maar gezien de 
hoge kwaliteit van de presentaties durf ik te concluderen dat de samenwerking zeer goed was. 
Zoals ik al zei heb ik nooit vragen gekregen over de presentaties, de leerlingen begrepen 
precies wat de bedoeling was. 
- De leerling kan een specifiek internetonderwerp problematiseren (de verschillende kanten 
ervan belichten) en er een presentatie over geven/filmpje over maken
Ook deze doelstelling is gehaald. Zoals gezegd waren de presentaties van hoog niveau, op alle 
vlakken. Samen met de hoge beoordeling van de leerlingen ten aanzien van deze vorm van 
afronding, zou ik willen stellen dat het inderdaad goed werkt om leerlingen een presentatie te 
laten geven over hun onderwerp. Niet alleen door de voorbereiding, maar ook juist door de 
presentatie zelf, blijft de kennis veel beter hangen. Door het criterium van discussie werden de 
leerlingen wel gedwongen om de verschillende kanten te belichten, en door het criterium van 
creativiteit werden ze opgeroepen om zelf iets met het onderwerp te doen. Als ik niet nog 
verder had willen experimenteren met de manier van afronden (zie tweede cursus), had ik 
deze vorm van afronding ook voor de tweede cursus gekozen. 
- De leerling kent de problematiek van de belangrijkste onderdelen van het sociale  
internetdomein: MSN, internet en seksualiteit, profielsites, (online) gamen, cyberpesten
Deze doelstelling is grotendeels behaald. De meeste kennis hebben de leerlingen uiteraard 
over hun eigen presentatie-onderwerp opgedaan, maar ook door actief mee te discussiëren, en 
het hoge niveau van de presentaties, zou ik durven concluderen dat de problematiek van de 
onderwerpen goed verwerkt is. Door het soms chaotische karakter van de lessen, met 
leerlingen die te laat of zelfs helemaal niet kwamen, hebben sommige leerlingen ook 
onderwerpen gemist. 
De voor de eerste cursus specifieke doelstelling ‘de leerling fungeert als co-researcher door 
mee te denken over de inhoud en de aanpak van de les’, wilde ik behalen door te streven naar 
de volgende doelstellingen:
- De leerling is in staat om commentaar en tips te geven op (onderdelen van) de cursus
Deze doelstelling is uiteindelijk wel gehaald: bij het invullen van de evaluatieformulieren 
hebben de leerlingen goed commentaar geleverd en ook tips gegeven. Tijdens de lessen zijn er 
echter weinig opmerkingen van leerlingen geweest, en heb ik een vrij afwachtende houding 
ervaren. 
- De leerling communiceert (ook buiten school) met de docent over nieuwe lesinhoud: 
websites, filmpjes of andere bronnen. 
Deze doelstelling is niet gehaald. Ik heb mij vergist in het enthousiasme van de leerlingen, of, 
anders gezegd, mijn eigen enthousiasme op hen geprojecteerd. Ik heb via de mail geen enkele 
suggestie voor lessen/websites gekregen. Daarbij had aan het eind van de cursus nog steeds 
maar de helft van de leerlingen zich aangemeld op de DWP

Algemene opmerkingen: het was apart om te zien dat de presentatie over internetseksualiteit 
van zo’n hoog niveau was, terwijl tegelijkertijd het besef van privacy van de presentatrices zo 
afwezig lijkt. Wellicht heeft er bij de leerling toch een kloof gezeten tussen het cognitieve 
informatieverzamelen voor de presentatie, en het betrekken van deze informatie op zichzelf. 
En daarmee zou dat ook betekenen dat de kritische reflectie van de leerlingen beter kan. 
Onderdeel van kritische reflectie zou namelijk ook het besef van privacy moeten zijn. 
Het werken met de Digitale Werkplaats, de digitale leeromgeving van de school, viel in die 
zin tegen dat niemand er gebruik van heeft gemaakt. Dat heeft wellicht te maken met het feit 
dat ik geen huiswerk heb opgegeven omdat de presentaties al veel tijd zouden kosten. Op 
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basis van deze observatie heb ik mij voorgenomen om in de tweede cursus minder gebruik te 
maken van de DWP omdat ik hierbij ook geen huiswerk zou gaan opgeven. 
Het onderwerp ‘gamen’ bleek aan de ene kant niet echt relevant voor de meisjes van de groep. 
Zij vonden gamen maar iets doms. Aan de andere kant ontstonden daardoor wel heftige en 
geanimeerde discussies, die volgens mij toch voor zowel jongens als meisjes leerzaam waren. 
Conclusie: het onderwerp gamen kan wel behandeld worden in lessen, maar niet al te 
uitgebreid. 
Vergelijking met de kenmerken van de digitale generatie zoals beschreven in de literatuur: 
Niet alle leerlingen bleken intensief verbonden in netwerken en altijd online. Ze gaven echter 
aan dat eerder wel degelijk te zijn geweest, toen ze jonger waren en meer tijd hadden. Voor 
hen bleek het internet ook een ‘luchtig’ communicatiemiddel, wat ik concludeer uit het feit dat 
ze op zeer vanzelfsprekende manier over online communicatie praatten. 
Ik had de indruk dat de leerlingen ook genoeg aan peer-to-peervorming hadden gedaan in de 
afgelopen jaren. Ze kwamen op mij als zeer mediawijs over, gepokt en gemazeld door veel 
internetgebruik. De leerlingen gaven ook aan ´vroeger´ wel zich anders voor te hebben gedaan 
in onder andere chatrooms, waaruit ik concludeer dat ze hebben geëxperimenteerd met hun 
identiteit(en). Tijdens de lessen is mij verder niet opgevallen dat de leerlingen veel 
multitasken, het is ook niet ter sprake geweest. Wat betreft sociaal internetgebruik was voor de 
leerlingen MSN heel populair conform de literatuur daarover. Het chatten hadden ze vroeger 
wel gedaaan, het cyberpesten leek niet echt een thema voor de leerlingen. De profielsites zijn 
wel aan de orde geweest, waarbij de internetvraagstukken een rol speelden. De leerlingen die 
ik ermee confronteerde, kon het kennelijk weinig schelen dat een heleboel persoonlijke 
verhalen van hen zo toegankelijk was op internet. Ik kan niet inschatten in hoeverre deze 
leerlingen aan cyberseks doen/hebben gedaan, zo persoonlijk is dit onderwerp niet besproken 
in de les. Wel kwam het volgens hen veel voor onder jongeren. Dat het online gamen conform 
de literatuur vooral door de jongens werd gedaan, en dat dit verhitte discussies opleverde 
tussen hen en de meisjes, heb ik reeds hierboven beschreven. 
Concluderend voldoen de leerlingen van deze groep behoorlijk aan het profiel van de digitale 
generatie zoals geschetst in het tweede hoofdstuk. Hierop baseer ik mijn verwachting dat de 
klas 2HAVO/VWO van de tweede cursus ook grotendeels de kenmerken van de digitale 
generatie zouden vertonen, door de lagere leeftijd misschien zelfs wel in hogere mate. 

Concluderend kan ik zeggen dat de aanpak van de cursus geslaagd is, en dat zij zowel 
interessante bevindingen ten aanzien van de literatuurstudie heeft opgeleverd, als zinvolle 
aanbevelingen voor de tweede cursus. 
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                                        Hoofdstuk 6 
    
        Mediawijsheid: het digitale Ik

   
         Analyse van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de tweede cursus

Op basis van de eerste cursus ‘wie ben Ik in cyberspace?’ heb ik een tweede cursus 
ontwikkeld, ‘Mediawijsheid: het digitale Ik’. De opzet van deze tweede cursus is in hoofdstuk 
4 aan bod gekomen. In dit hoofdstuk zullen de specifieke kenmerken, de uitvoering en de 
evaluatie van ‘mediawijsheid: het digitale Ik’ aan bod komen. 
De zes lessen: 
Les 1: Het digitale Ik deel 1: Wie ben jij (online)?
Les 2: Het digitale Ik deel 2: Wat vind je belangrijk online?
Les 3: Invloed van media op ons leven deel 1: man/vrouwverhoudingen
Les 4: Invloed van media op ons leven deel 2: internet bevrijdend of onderdrukkend?
Les 5: Presentaties van zelfgemaakte filmpjes deel 1
Les 6: Presentaties van zelfgemaakte filmpjes deel 2

6.1 Specifieke kenmerken: ontwikkeling van de tweede cursus
Zeer korte samenvatting van de opzet van ‘Mediawijsheid: het digitale ik’, zoals besproken in 
hoofdstuk 4: zelfde school – zes lessen van tachtig minuten – een 2HAVO/VWO klas van 27 
leerlingen, in twee groepen verdeeld – houding van de docent: actiever, meer orde houden, 
zelf discussies leiden – intensiever gebruik van media 
Herhaling van de algemene doelstellingen: 

De leerling kan kritisch reflecteren op zijn/haar digitale identiteit
De leerling kan kritische vragen stellen ten aanzien van de lesstof, de rol van docent en 
zijn/haar digitale identiteit. 
De leerling kan eigen ervaringen verbinden met de aangeboden lesstof
De leerling kan samen aan een project werken met medeleerlingen
De leerling kan een specifiek internetonderwerp problematiseren (de verschillende kanten 
ervan belichten) en er een presentatie over geven/filmpje over maken
De leerling kent de problematiek van de belangrijkste onderdelen van het sociale 
internetdomein: MSN, internet en seksualiteit, profielsites, (online) gamen, cyberpesten

Zoals duidelijk te zien is bij de namen van de lessen (zie hierboven), heb ik bij de tweede 
cursus voor een heldere structuur gekozen in plaats van de leerlingen te laten kiezen: de eerste 
twee lessen gaan over de digitale identiteit, de derde en vierde les gaan over de invloed van 
media (toegespitst op internet) op ons leven, en de laatste twee lessen bestaan uit de 
presentaties van de zelfgemaakte filmpjes door de leerlingen. 
Hierbij is ook duidelijk zichtbaar dat ik bij deze tweede cursus voor een veel grotere nadruk 
op de digitale identiteit heb gekozen. Door de digitale identiteit te vertalen naar ‘het digitale 
ik’, heb ik de term begrijpelijker willen maken voor de leerlingen, ervan uitgaande dat 
jongeren van die leeftijd wel een besef hebben van hun ‘ik’ maar minder van de term 
‘identiteit’. Ik volg wat dat betreft de bevindingen uit paragraaf 3.1, waarin ik stuitte op het 
onderscheid tussen de sociale omgangsvormen op internet, en de invloed van technologie op 
ons dagelijks leven. Ook de internetvraagstukken komen namelijk veel concreter aan bod in 
de tweede cursus, in de tweede en derde les. 
Een andere nieuwe invulling is de afronding. Bij de eerste cursus werden de leerlingen geacht 
een presentatie te geven over een internetonderwerp. Dit is goed bevallen, de kwaliteit was 
hoog en de leerlingen vonden het zelf ook een goede manier om kennis met de onderwerpen 
te maken. Toch wilde ik nog iets anders proberen bij de tweede cursus: de leerlingen zelf 
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filmpjes laten maken. Mijn verwachting was dat door als afronding het maken van een 
YouTubefilmpje te kiezen, de leerlingen flink aan de slag zouden gaan. Niet alleen míjn 
beoordeling zou dan immers belangrijk zijn, maar ook de beoordeling door de medeleerlingen 
en vooral misschien wel het feit dat het op YouTube gezet zou worden. Dan kan iedereen het 
bekijken. Ik heb de leerlingen wel nadrukkelijk de keus gegeven of ze hun filmpjes op 
internet zetten of niet. Een andere motivatie om ze filmpjes te laten maken, was dat ik het 
vermoeden had dat ze het ook technisch gezien als een uitdaging zouden zien om zelf te 
filmen en te monteren. 
De enige eisen die ik had, waren het te kiezen onderwerp…
- MSN                         - profielsites
- cyberpesten               - internet & seksualiteit
- gamen                       - YouTube
…en de criteria: 
1. Inhoud: het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken behandeld. 
2. Persoonlijke verbinding: het onderwerp wordt verbonden met eigen ervaringen. 
3. Discussie: het filmpje bevat minstens een stelling, waarover na de presentatie van het 
filmpje gediscussieerd kan worden. 
4. Creativiteit: is het filmpje creatief vormgegeven?
Zowel de onderwerpen als de criteria zijn vergelijkbaar met die van de eerste cursus, alleen is 
er wellicht iets minder keuze. Wel kon elk onderwerp door het bestaan van twee groepen twee 
keer gekozen worden. In plaats van ‘presentatie’, bij de eerste cursus een criterium, heb ik nu 
‘persoonlijke verbinding’ gekozen, om meer nadruk te leggen op de eigen ervaringen. Zoals 
zal blijken bij de bespreking van de lessen heb ik uiteindelijk dit criterium weer geschrapt. 
De twee filmpjes die ik zelf gemaakt heb en in les 1 en 2 heb behandeld, golden impliciet als 
voorbeeld van aanpak voor de leerlingen. 
Wat betreft het samenwerken, ook een belangrijke factor van de lessen: de leerlingen waren 
vlak voor het begin van de cursus in groepjes ingedeeld, waarmee ze de laatste periode tot de 
zomer zouden samenwerken. Deze groepjes heb ik aangehouden voor bij het maken van de 
filmpjes, vanwege de consistentie en om mijn cursus in te voegen in het curriculum van de 
Werkplaats. 

6.2 De lessen: uitvoering van de tweede cursus
Ik zal in deze paragraaf op dezelfde wijze als in hoofdstuk 5 de uitgevoerde lessen beschrijven 
aan de hand van de doelstellingen, lesopzet, praktijkervaringen en conclusies. Een verschil 
met de eerste cursus is dat de tweede cursus aan twee groepen gegeven is. Aangezien de 
lesinhoud wel hetzelfde was, heb ik ervoor gekozen om ze samen te bespreken. Ik zal tijdens 
de bespreking wel onderscheid maken tussen groep 1 en groep 2, die ook duidelijk van elkaar 
verschilden. Samenvattend zou ik stellen dat groep 1 vaker weerstand had dan groep 2 tijdens 
de lessen. Groep 2 deed enthousiaster mee met de oefeningen. Vaak paste ik na de les met 
groep 1 een paar kleine dingen aan, zodat de les met groep 2 iets anders werd. 

Les 1: Het digitale Ik deel 1: Wie ben jij (online)?
Doelstellingen: 
- De leerling kent de aard en het doel van de cursus en zijn/haar rol daarin
- De leerling kan het internetgebruik van een medeleerling kort samenvatten
- De leerling kent het begrip ‘het digitale ik’ en kan dat verbinden met eigen ervaringen
- De leerling kiest een onderwerp voor een filmpje, en maakt met zijn/haar groepje een plan 

van aanpak om dat filmpje te maken
Lesopzet: 
1. Inleiding: introductie van de docent - korte uitleg van inhoud van de cursus, les 1 en 
leerlingen als co-researchers/experts 
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2. Leerling-leerlinginterview: ‘Wat doe jij op internet?’ Elke leerling interviewt 5 minuten 
(met stopwatch) zijn/haar buurman over wat hij/zij doet op internet. Voorbeeldvragen: 
- Wat doe je het liefst op internet? 
- Wat zijn je favoriete websites? 
- Waar heb je de grootste hekel aan op internet? 
- Wanneer was je voor het laatst heel blij door internet? 
De leerlingen moeten goed naar elkaar luisteren, want na tien minuten wordt elke leerling 
geacht de andere leerling kort te presenteren. 
3. Filmpje 'mediawijsheid' met toelichting: Mediawijsheid gaat dus over 1. Bewust zijn van je 
eigen gedrag en houding ten opzichte van internet, en 2. Het bewust zijn van de invloed van 
technologieën als internet op je dagelijks leven. Uitleg over dat de eerste twee lessen vooral 
over de eerste component zullen gaan, de eigen houding en gedrag ten aanzien van internet: 
wie is jouw ik eigenlijk? En ten opzichte van internet? 
4. Kort gesprek over identiteit: uitleg dat het ‘ik’ een lastig concept is. Er zijn aspecten van je 
‘ik’waar je mee geboren wordt, zoals geslacht of uiterlijk en er zijn aspecten die je zelf kiest, 
zoals vrienden, werk, lidmaatschap in een politieke partij, favoriete muziek of kledingstijl. 
Verder uitleg over normen en waarden, en dat die ook onderdeel zijn van de identiteit. 
Normen en waarden zijn lastig te plaatsen als het gaat om zelf kiezen of meekrijgen bij je 
opvoeding. 
5. Uitleg over de afronding: uitleg over het filmpjes maken – uitleg over het cijfer: driekwart 
van het cijfer wordt door het gemaakte filmpje bepaald, één kwart door de inzet tijdens de les 
– onderwerpen kiezen – plannen maken met groepje – presenteren van plannen aan de hele 
groep gevolgd door eventuele vragen. 

Praktijkervaringen: 
Inleiding: bij beide groepen heb ik min of meer dezelfde uitleg over de inhoud van de cursus, 
de eerste les en hun rol in het geheel gegeven, die voor zover ik in kan schatten ook goed 
werd begrepen. 
Leerling-leerlinginterview: deze werkvorm was bedoeld als inleiding op de digitale identiteit, 
vandaar ook de vragen naar emoties. Verder ging het weer om samenwerking, naar elkaar 
luisteren en presenteren en samenvatten van wat de medeleerling had verteld. 
Bij beide groepen bleek de tijd te lang, de leerlingen waren al snel klaar. Dit kwam mede door 
het feit dat de meeste leerlingen enkel de gegeven vragen aan elkaar stelden. Na een kort 
antwoord hierop, vonden ze zelf dat ze klaar waren. Ik ben langs de paren gegaan en heb 
telkens tips gegeven voor nieuwe vragen, en aangedrongen om door te vragen. 
Bij de presentaties van elkaars internetgedrag en houding jegens internet waren de leerlingen, 
vooral bij de eerste groep, snel klaar. Ze vertelden snel en een beetje lacherig wat de andere 
leerling had verteld. Bij de tweede groep heb ik meer nadruk gelegd op de presentatie, 
waardoor de leerlingen er ook meer plezier in kregen. Vanaf het eerste moment viel overigens 
op dat beide groepen wat betreft inzet nogal verschilden. In de eerste groep was meer 
weerstand, minder bereidheid om mee te doen. In de tweede groep zaten veel leerlingen die 
enthousiast meededen en veel zinvolle bijdragen leverden aan het geheel. Deze eerste indruk 
is tot de laatste les hetzelfde gebleven. 
De favoriete internetactiviteiten die de leerlingen noemden waren vooral MSN, 
YouTubefilmpjes kijken en gamen (vooral de jongens). Ook werden profielsites genoemd. Bij 
het blij worden van internet werden zowel ‘een goed gesprek op MSN’ als ‘winnen bij een 
spelletje’ meerdere malen genoemd. Een hekel hadden alle leerlingen aan spam en popups, of 
trage computers. 
Filmpje mediawijsheid: beide groepen keken in stilte en met concentratie naar mijn filmpje 
over mediawijsheid. De leerlingen leken de inhoud goed te begrijpen, wat bleek uit het feit dat 
ze er stukjes uit herhaalden: ‘je ik is veranderlijk’. In het filmpje wordt kritische reflectie 
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benoemd als ‘een kritische bril opzetten’. Ik heb de leerlingen verteld dat het opzetten van een 
kritische bril het doel van de cursus was. 
Gesprek over identiteit: het gesprek over wat het ‘ik’ eigenlijk is, verliep bij de eerste groep 
wat moeizaam in het begin. De leerlingen vonden dat soort zaken vaak ‘gewoon’ zus of 
‘gewoon’ zo, en het kostte mij moeite om ze over zichzelf te laten praten. Op een gegeven 
moment heb ik aan de groep gevraagd een beschrijving te geven van het karakter van één van 
de leerlingen. Op die manier zagen ze wel in wat identiteit betekent, en in hoeverre je zelf 
aspecten daarvan kan kiezen of niet. In de tweede groep ontstond meteen een interessant 
gesprek, waarbij leerlingen goede voorbeelden uit hun eigen leven noemden. De term 
‘digitale ik’ werd bij mijn weten door de leerlingen goed begrepen. 
Uitleg over de afronding: de leerlingen van beide groepen werden enthousiast door het 
vooruitzicht een filmpje te mogen maken. De onderwerpen waren snel gekozen. Bij het 
kwartier dat ik ze gaf om plannen te maken werd vooral bij de eerste groep vooral gekletst 
door de leerlingen, zodat ik heb moeten aandringen om toch aan het werk te gaan. Bij het 
presenteren van de plannen hadden bij beide groepen een paar groepjes al echt een plan voor 
een filmpje. Met wat voorbeelden heb ik de leerlingen elkaar kritische vragen laten stellen 
over de aanpak, zoals de inhoud, de technische kanten, de verhaallijn, de rollen van de 
leerlingen enz. 

Wat ik niet voorzien had, was dat leerlingen heel graag YouTubefilmpjes wilden laten zien in 
de klas, vooral in de tweede groep. Ik heb toegestaan om één filmpje te laten zien aan het eind 
van de les. Het bleek over The Sims te gaan, een computerspel waarbij je personages kiest en 
die laat wonen en werken in een huis. Dit filmpje was hier een parodie op, waarbij het 
personage een echte man was, die zich wel op dezelfde manier gedroeg als de virtuele 
mannetjes; erg grappig dus15. Daarmee was het (onbedoeld waarschijnlijk) een mooi 
voorbeeld van hoe we spelen met identiteiten, zeker in virtuele werelden. 

Conclusies:
De nieuwe aanpak van een grotere nadruk op het digitale ik leek in eerste instantie goed 
gekozen. Met behulp van groepsgesprekken kon ik de verbinding tussen hun ‘gewone’ ik en 
hun digitale ik duidelijk maken. Dit leken de leerlingen goed te begrijpen. 
Op het eerste gezicht heb ik dan ook kunnen concluderen dat het werken met het filmpje over 
mediawijsheid een goed plan was. Alleen het feit dat iedereen geconcentreerd zat te kijken is 
op zichzelf al een rechtvaardiging daarvoor, maar daarbij heb ik ook goede 
onderwijsleergesprekken kunnen voeren aan de hand van het filmpje. Ook het concept van de 
kritische bril opzetten kwam goed over. Het feit dat de leerlingen zo graag YouTubefilmpjes 
wilden laten zien, had ik niet verwacht. Na de eerste les heb ik wel besloten om elke les één 
filmpje toe te staan aan het eind van de les. Op die manier wilde ik de leerlingen ook invloed 
op de lessen laten uitoefenen. 
Het internetgebruik kwam weer overeen met het literatuuronderzoek. Opvallend was dat veel 
leerlingen expliciet het kijken van YouTubefilmpjes noemden, dat werd door de leerlingen 
van de eerste cursus niet zoveel gedaan. Dit kan liggen aan het leeftijdsverschil, en zou 
betekenen dat deze tweede klas inderdaad een betere doelgroep was dan de vierdeklassers. Ze 
leken namelijk ook intensiever gebruik te maken van internet. Wederom zaten er flink wat 
gamers in de groep, wat voor mij een ondersteuning is voor mijn keuze om dit in de lessen te 
behandelen. Het probleem blijft echter wel dat meisjes er weinig mee hebben, dat bleek ook 
hier weer. Zij vinden het gamen vaak zelfs heel stom. 
De afronding, het zelf maken van een filmpje, kon in eerste instantie op de instemming van de 
leerlingen rekenen. Het samenwerken aan een planning ging niet bij elk groepje even goed, en 
sommigen hadden nog nauwelijks ideeën na een kwartier overleg. Andere groepen echter 
waren al behoorlijk ver met hun plannen.  
15 Te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=NZv0vRO9u5c 
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De doelstellingen van les 1 zijn alle in meer of mindere mate gehaald. De tweede doelstelling 
bijvoorbeeld, het samenvatten van het internetgebruik van een medeleerling, werd in de eerste 
groep wat lacherig en zeer beknopt gedaan. Het kon beter, maar ze voldeden wel aan de 
opdracht. Ook het plannen maken ten aanzien van de eindopdracht ging bij het ene groepje 
beter dan het andere, maar op het laatst kon elk groepje wel iets vertellen. 

Les 2: Het digitale ik deel 2: wat vind je belangrijk online?
Doelstellingen: 
- De leerling kan zijn/haar nickname verbinden met de associaties die medeleerlingen erbij 

hebben
- De leerling kan de virtuele waarden van Mr. X uit het filmpje herhalen
- De leerling kan eigen waarden noemen, en die vergelijken met zijn/haar virtuele waarden
- De leerling kan met zijn/haar groepje werken aan de eindopdracht: het maken van een 

filmpje, en de tussenstand presenteren aan de groep
- De leerling kan kritische vragen stellen over de eindopdrachtplannen van medeleerlingen
Lesopzet:
1. Inleiding: uitleg van de inhoud van de les
2. De ‘nicknamegame’: elke leerling schrijft één van zijn/haar nicknames op een briefje. Alle 

briefjes worden in een bakje gedaan, dat de kring rondgaat. Elke leerling mag één briefje 
pakken en de nickname die daar op staat voorlezen. De groep moet eerst associëren: waar 
doet die naam je aan denken? Vervolgens mogen ze raden van wie de nickname is, en 
moet diegene zich ook kenbaar maken. Daarbij stelt de docent nog wat vragen ten aanzien 
van die nickname: waarom heb je die gekozen? Herken je iets in de associaties van de 
medeleerlingen?

3. Filmpje over Mr. X kijken: in dit zelfgemaakte filmpje komt Mr. X aan het woord, die 
vertelt over zijn internetgebruik. Hierbij passeren de populairste internetactiviteiten de 
revue: MSN, online games, profielsites. Bij elke activiteit vertelt Mr. X wat hij er fijn aan 
vindt, en vooral ook wat hij er belangrijk aan vindt. Bij MSN is dat bijvoorbeeld 
eerlijkheid en zichzelf zijn, bij online games is dat juist iemand anders, een stoer karakter 
zijn. Maar ook hierbij vindt hij betrouwbaarheid en eerlijkheid belangrijk, vooral bij 
teamgenoten. Bij de profielsites zet hij alleen foto’s en filmpjes erop waar hij een beetje 
stoer of leuk op staat. Verder zet hij er geen persoonlijke informatie op. Wel vertelt hij dat 
hij er via Hyves achter kwam dat zijn ex een nieuw vriendje had, en dat hij dat toch niet 
zo leuk vond, ondanks dat hij het ook wel wilde weten. 

4. Gesprek over (virtuele) waarden: aan de hand van het zojuist gekeken filmpje wordt een 
onderwijsleergesprek gevoerd over waarden, dingen die belangrijk zijn. In hoeverre zijn je 
waarden op internet hetzelfde? En als ze anders zijn, hoe dan?

5. Werken aan afronding: de leerlingen krijgen een kwartier om aan hun opdracht te werken. 
Aan het eind van het kwartier wordt er weer een korte ronde van voortgangpresentatie 
gedaan, en kunnen de medeleerlingen kritische vragen stellen. 

Praktijkervaringen:
Inleiding: de uiltleg over de inhoud van de les verliep naar wens. 
De ‘nicknamegame’: ik heb dit spel gepresenteerd als een spannend spel, en daardoor waren 
de leerlingen in eerste instantie allemaal gemotiveerd om mee te doen. Bij de uitvoering was 
weer een groot verschil te zien tussen groep 1 en groep 2. Bij groep 1 werd vaak al meteen 
geroepen van wie de nickname was. Ik kon dan als nog wel diegene een aantal vragen stellen, 
en ook wel duidelijk maken dat mensen hun nickname vaak niet voor niks kiezen. Wat ook 
opviel, was dat veel leerlingen min of meer hun eigen naam gebruikten. Bij de tweede groep 
heb ik het spel ook iets beter uitgelegd, na de ervaringen met groep 1. Ik heb bij groep 2 veel 
meer de nadruk gelegd op éérst associëren (wat is het eerste wat er in je opkomt bij het horen 
van die naam?), en daarna pas raden. Dit leverde hele grappige situaties op, omdat soms de 
associatie van medeleerlingen heel anders was dan de bedenker van de nickname zelf voor 
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ogen had. Verder heb ik bij beide groepen wederom ervaren dat leerlingen dingen als MSN of 
het hebben van een nickname als dermate normaal beschouwen, dat ze het enigszins vreemd 
vinden om erover te praten in de les. Dat viel bij les 1 ook op bij het presenteren van elkaars 
digitale identiteit. 
Filmpje kijken: ook al kon ik moeilijk beoordelen of de leerlingen het een leuk filmpje 
vonden, wederom was er stilte en concentratie bij het bekijken ervan. 
Gesprek over (virtuele) waarden: helaas heb ik bij groep 1 door tijdgebrek te weinig tijd 
gehad voor dit gesprek. Ik ben wel ingegaan op wat waarden zijn, maar heb niet genoeg de 
verbinding kunnen leggen met hoe die waarden virtueel anders kunnen zijn, en wat voor 
gevolgen dat heeft. Bij de tweede groep heb ik wel meer in kunnen gaan op de connectie met 
virtuele waarden, maar ook iets te weinig. Ik had de tijdindeling niet goed ingepland. Wel was 
bij beide groepen zichtbaar dat ze uit het filmpje hadden opgepikt wat Mr. X belangrijk vond 
op internet: eerlijkheid en betrouwbaarheid, en het soms anders voordoen. Vooral bij groep 2 
is uiteindelijk wel een goed gesprek ontstaan, vooral toen een paar leerlingen aankaartten dat 
bij MSN mensen vaak zo’n grof taalgebruik gebruiken. Daar zijn we op in gegaan, waarna 
een leerling vertelde dat zij juist vaak ook heel openhartig was bij MSN. Op die manier heb ik 
ook het internetvraagstuk anoniem versus openbaar kunnen uitleggen: de anonimiteit zorgt 
ervoor dat mensen makkelijker grof worden, maar ook dat mensen zich juist op hun gemak 
voelen en daardoor veel makkelijker eerlijk over zichzelf praten. 
Werken aan de afronding: ik heb de leerlingen echt moeten aansporen om concreet aan de 
slag te gaan met hun filmpjes. Er was op zich genoeg te doen: het verhaal van het filmpje 
verder ontwikkelen, afspraken maken over wanneer te filmen en wie wat doet, technische 
obstakels uit de weg ruimen enzovoort. Sommige groepjes gingen ook wel aan de slag, maar 
een paar gingen enkel zitten kletsen. Bij groep 1 heb ik echt boos moeten worden voordat een 
aantal leerlingen aan de slag ging. 

Conclusies
Deze tweede les heb ik echt kunnen experimenteren met het bespreken van de digitale 
identiteit op verschillende manieren. De leerlingen wisten inmiddels min of meer waar de 
cursus over ging. De nicknamegame heb ik ervaren als een leuke manier om de digitale 
identiteit te verkennen. Het nadeel was dat er soms een lacherige sfeer ontstond, maar het 
voordeel is wel dat het echt een persoonlijk ding is. Het was ook grappig om te zien dat veel 
leerlingen elkaars nickname ook kenden. Ik heb daar naar gevraagd, en het blijkt ook dat de 
leerlingen onderling veel met elkaar MSN-en. De MSN-ende leerlingen hadden vaak een 
nickname die (veel) leek op hun eigen naam, de gamers hadden vaak echt een hele andere 
naam. Dit komt overeen met mijn eigen ervaringen. Ik heb het idee dat ik duidelijk heb 
kunnen maken dat de nickname onderdeel van de digitale identiteit is, en als zodanig ook een 
bepaald beeld weergeeft. Het was interessant om te zien hoe dat beeld bij leerlingen kon 
verschillen tijdens de associaties, die vooral bij groep 2 goed werden genoemd. Dan dacht de 
ene leerling bij een bepaalde nickname aan een heel stoer iemand, terwijl iemand anders juist 
aan een sukkel dacht. Al met al lijkt de nicknamegame wel voor herhaling vatbaar. 
Het bekijken van het filmpje verliep weer vlekkeloos; deze werkvorm bewijst zichzelf steeds 
weer als zeer educatief. Het maakt niet uit wat voor filmpje je opzet, de leerlingen zullen 
geboeid kijken, en in totaal meer opnemen dan wanneer ik de stof zelf zou hebben uitgelegd. 
Het gesprek over waarden verliep anders dan ik had gehoopt, door mijn slechte tijdplanning. 
Wel heb ik met groep 2 toch een kort maar goed gesprek gehad. 
Het internetvraagstuk anoniem versus openbaar heeft door alle werkvormen heen een rol 
gespeeld. Ik heb het vaak benoemd: bij de nicknamegame ging het bijvoorbeeld om de keuze 
of je nickname op je eigen naam lijkt of niet, en waarom wel of niet. Bij het bespreken van het 
filmpje en het gesprek over waarden, ging het ook duidelijk over de voor- en nadelen van 
anoniem zijn, en de behoefte van sommige mensen om juist alles op internet te zetten. Dit is 
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ook precies de functie van de internetvraagstukken zoals ik ze bedoeld had: overkoepelende 
vraagstukken die te maken hebben met de digitale identiteit, en die telkens weer terugkomen. 

Verder heb ik veel nagedacht over de weerstand die ik vooral bij groep 1 ervoer. Die kan ik 
namelijk op verschillende manieren interpreteren: 1. Een aantal leerlingen vond het gewoon 
oninteressant en had geen zin, 2. De inhoud van de lessen was te makkelijk, 3. De aanpak was 
niet voor iedereen geschikt. Ik zal hier later nog op terugkomen, omdat naar mijn idee ook 
weerstand veel zegt over wat er verbeterd kan worden aan lesmateriaal. 
De doelstellingen zijn niet allemaal even goed gehaald. Het gesprek over waarden was vooral 
in groep 1 te kort, en het samenwerken aan de opdracht hebben niet alle leerlingen voldoende 
gedaan. Een conclusie hieruit zou kunnen zijn dat ik strenger moet zijn, een andere conclusie 
zou kunnen zijn dat het samenwerken aan de opdracht tijdens de les gewoon geen geschikte 
werkvorm is. De leerlingen willen wellicht nog niet zover vooruitdenken, en doen liever alles 
op het laatste moment. Hier ben ik in latere lessen op teruggekomen. 

Les 3: Invloed van de media op ons leven deel 1: man/vrouwverhoudingen
Doelstellingen:
- De leerling kan dertien stereotypen man en vrouw onderscheiden in een animatiefilmpje
- De leerling kan het man/vrouwbeeld beschrijven dat naar voren komt in de videoclip van 

Fifty Cent en de reclame van Axe
- De leerling kan discussiëren over de invloed op zijn/haar eigen leven van het nieuwe 

man/vrouwbeeld in de media. 
- De leerling kan met zijn/haar groepje werken aan de eindopdracht: het maken van een 

filmpje, en de tussenstand presenteren aan de groep
- De leerling kan kritische vragen stellen over de eindopdrachtplannen van medeleerlingen
Lesopzet: 
1. Inleiding: recapitulatie van cursus tot nu toe, nog een keer vertonen van filmpje over 

mediawijsheid – uitleg over het thema van deze les: de invloed van (digitale) media op 
ons ik wordt steeds groter, naarmate we meer omringd worden door die media. Je kunt er 
niet meer omheen, denk alleen maar aan reclames: billboards, tvreclames, popups, 
videoclips, iedereen wordt de hele dag door ongevraagd geconfronteerd met media. Dit 
heeft hoe dan ook invloed op ons: hoe we onszelf zien en hoe we ons gedragen. Wat zijn 
de normen en waarden die de media uitstralen, en in hoeverre komen die overeen met 
onze eigen normen en waarden? Eén van de punten waarop onduidelijk is hoe groot de 
invloed van de media is, is de verhouding tussen mannen en vrouwen. De 
man/vrouwverhouding in media staat centraal in les 3. 

2. ‘Oude’ stereotypen man en vrouw: een animatiefilmpje wordt vertoond waarin dertien 
stereotypen over mannen en vrouwen voorkomen16. De groep wordt opgedeeld in een 
jongensgroep en een meisjesgroep. De jongensgroep moet de dertien stereotypes over 
vrouwen opschrijven, de meisjesgroep de dertien stereotypes over mannen. Na afloop van 
het filmpje worden de stereotypes voorgelezen en kort besproken op hoe reëel ze zijn. 

3. ‘Nieuwe’ stereotypen man en vrouw: uitleg over dat er tegenwoordig een nieuw 
stereotype bij is gekomen, dat zeer veel voorkomt in de media – vertoning van twee 
filmpjes waarin dit nieuwe stereotype voorkomt: de videoclip ‘Candyshop’ van rapper 
Fifty Cent en de Axe-reclame waarin één man door het spuiten van deodorant duizend 
mooie vrouwen achter zich aan krijgt op het strand – wederom moeten de jongens tijdens 
het kijken het stereotype van de vrouw beschrijven en de meisjes die van de man - 
nabespreking: welk beeld van mannen en vrouwen komt hierin naar voren? In hoeverre 
worden jullie hierdoor beïnvloed?

16 http://www.youtube.com/watch?v=3yDbwqa-76Y
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4. Invloed van de media: bespreking van de website http://www.proaname.web-log.nl/ 
(proana = pro-anorexia), waarop meisjes anorexia verheerlijken - vraag om te bespreken 
met groep: is dit een voorbeeld van de invloed van het schoonheidsideaal op jongeren? 

5. Werken aan afronding: de leerlingen krijgen weer een kwartier om aan hun opdracht te 
werken, gevolgd door presentatie en kritische vragen. 

Praktijkervaringen: 
Recapitulatie: de leerlingen reageerden verbaasd dat we het filmpje nog een keer keken, maar 
keken wel weer geconcentreerd. Aan het eind, op het moment dat uitgelegd wordt dat 
mediawijsheid ook gaat over de invloed van technologie/media op ons leven, heb ik hem 
stopgezet, en uitleg gegeven over de inhoud van de les. 
‘Oude’ stereotypen: het filmpje werd zeer enthousiast bekeken. De leerlingen begrepen prima 
waar het over ging, en schreven netjes alle stereotypes op. Bij de nabespreking werd het een 
behoorlijke chaos, maar wel een productieve en leuke chaos. De leerlingen wilden allemaal 
reageren op de uitspraken van de andere sekse. Als de meisjes zeiden dat één van de 
stereotypen ook echt zo was, werd er meteen op gereageerd vanuit de jongenshoek. Al met al 
heb ik mijn punt kunnen maken dat stereotypes wel degelijk ergens op gebaseerd zijn, maar 
dat ze lang niet voor iedereen gelden. 
‘Nieuwe’ stereotypen: de leerlingen kenden beide filmpjes. Door de jongens werd gejoeld bij 
al het vrouwelijk schoon. Hier heb ik in eerste instantie niets mee gedaan, omdat het juist mijn 
punt duidelijk maakte: seks verkoopt niet voor niets, het is ook prettig om naar te kijken. Bij 
beide groepen waren zowel de jongens als de meisjes in staat om een aantal factoren op te 
schrijven waaruit het nieuwe stereotype man/vrouw bestaat: veel mooie, schaarsgeklede 
vrouwen, die tot de beschikking staan van één man. Deze man hoeft ogenschijnlijk nauwelijks 
iets te doen om al die vrouwen achter zich aan te krijgen, behalve te rappen of deodorant op te 
spuiten. Ik had het idee dat deze oefening vooral voor de meisjes redelijk confronterend was. 
Ze gaven aan het eigenlijk niet eens te zijn met dit stereotype, maar er tegelijkertijd wel aan 
gewend te zijn. Dit leverde een goed onderwijsleergesprek op, waarbij ik het idee had dat de 
leerlingen goed konden nadenken over dit thema. 
Invloed van de media: door het thema te verbreden, kwamen we uit op de invloed van media 
als geheel, en vooral het schoonheidsideaal dat hiervoor ook al aan bod kwam en dat vooral 
voor vrouwen geldt: slank zijn, make up dragen. Bij de bespreking van de proana’s bleek dat 
veel leerlingen deze soort websites wel kenden. Een aantal leerlingen wilde graag foto’s laten 
zien van meisjes met anorexia, maar dat heb ik niet toegestaan aangezien ik vermoedde dat de 
motivatie te veel sensatiegericht was. 
Samenwerken aan opdracht: ik heb met het oog op de vorige lessen de leerlingen gevraagd of 
ze nu ook weer tijd wilden om aan hun filmpjes te werken. Bij groep 1 wilde een aantal 
leerlingen dat wel, maar dan met gebruik van computers. Dit heb ik toegestaan, maar 
vervolgens deed de helft als nog niet veel anders dan met elkaar kletsen. In die tijd heb ik de 
website www.internetsoa.nl laten zien, waarop jongeren gewaarschuwd worden voor de 
risics’s van cyberseks. Bij groep 2 wilden de leerlingen helemaal niet werken aan hun 
filmpjes. We hebben in plaats daarvan ook de website www.internetsoa.nl bekeken, en een 
paar YouTubefilmpjes die aangedragen werden door de leerlingen. Op de internetsoawebsite 
werd wisselend gereageerd, van: ‘o, dat wist ik al’, tot: ‘toch wel handig om te weten’. 

Conclusies
De invalshoek van man/vrouwverhoudingen is mijns inziens een goede keus geweest om de 
invloed van media op onze identiteit te behandelen, waarmee het mijn literatuuronderzoek 
ondersteunt (zie paragraaf 2.5.5). Door eerst ‘oude’ en daarna ‘nieuwe’ stereotypes aan bod te 
brengen, kon ik het thema goed introduceren. De leerlingen deden enthousiast mee, en er 
ontstonden boeiende onderwijsleergesprekken aan de hand van de filmpjes. Ik had het idee 
dat de leerlingen voldoende geprikkeld werden, en dat er goed kritisch werd nagedacht. In 
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beide groepen werd het zo nu en dan wat chaotisch, omdat leerlingen door elkaar gingen 
roepen, maar het was wel altijd gerelateerd aan het gesprek dat op dat moment gaande was. 
Een conclusie die ik kan trekken uit deze les, is dat deze jongeren helemaal gewend zijn aan 
het vele bloot en de nadruk op seks in de media. De jongens doen er stoer over, door te joelen 
bij bepaalde beelden en te praten over ‘lekkere wijven’. Ondertussen lijken ze nog niet echt 
een besef te hebben van de seksuele lading die erin zit, maar meer anderen na te praten. De 
meisjes zitten in tweestrijd: aan de ene kant vinden ze het maar niks, al die nadruk op de 
vrouw als lustobject, maar tegelijkertijd is dit wel het dominante beeld in hun popcultuur waar 
ze nu eenmaal wel aan mee willen doen. Ik kon de mate waarop ze deze thema’s echt met hun 
persoonlijke situatie verbonden, niet goed inschatten. 
Zijdelings heb ik ondertussen ook het onderwerp van internetseksualiteit kunnen behandelen. 
Ik was nog steeds niet tevreden over het gedeelte van het samenwerken aan de afronding. De 
leerlingen leken ook weinig besef te hebben van het feit dat ze nog maar drie weken hadden 
om hun filmpje af te maken. Wat in eerste instantie zo’n goed idee leek, in de les tijd geven 
voor het werken aan de afronding, bleek niet goed te lopen. 
De eerste drie doelstellingen zijn gehaald, de vierde en vijfde (het samenwerken aan de 
opdracht) niet of nauwelijks. Ik zat erg te twijfelen over wat ik daar in de vierde les mee zou 
doen: toch weer tijd geven, of maar helemaal niet?

Les 4: Invloed van de media op ons leven deel 2: internet bevrijdend of  
onderdrukkend?
Doelstellingen: 
- De leerling kan minstens één factor noemen waarmee McDonalds haar product op een 

positieve manier presenteert in het internetspelletje ‘aqua tennis’
- De leerling kan uitleggen waarom het filmpje ‘kapitaal’ zo heet. 
- De leerling kent drie antwoorden op de vraag ‘wie is de baas op internet?’ 
- De leerling kan discussiëren over de stelling: de school heeft gelijk en moet ons 

beschermen tegen de verleiding van bepaalde websites en programma's
Lesopzet: 
1. Inleiding: uitleg over de inhoud van deze les. Vanaf het begin van het bestaan van internet 

zijn er democratische aspecten geweest, en onderdrukkende Big Brother-achtige 
(eventuele uitleg over wat Big Brother echt betekent) aspecten. Vragen die in deze les aan 
de orde komen, zijn: hoe vrij zijn wij op internet? Wie is de baas op internet? 

2. ‘Aqua tennis’: uitleg over de invloed van commercie, die voortdurend onze 
persoonlijkheid en gedrag probeert te sturen. Een nieuwe marketingtruc is de ‘viral game’, 
een spelletje waarin een merk verwerkt zit. Niet alleen komt de merknaam vaak voorbij, 
maar ook wordt een sfeer gecreëerd waarin het merk op een gunstige manier naar voren 
komt. Een paar leerlingen mogen het spelletje ‘aqua tennis’17 spelen, een viral game 
waarbij een man en een dolfijn overkoppen met een visburger van McDonalds. De rest 
van de leerlingen moet ondertussen zoeken naar factoren die ingezet worden door 
McDonalds om hun product positief uit te laten komen in het spelletje. Na het spelen 
wordt een kort onderwijsleergesprek gevoerd over deze factoren. Vragen bij dit gesprek: 
werkt dit soort reclame? Kennen jullie andere voorbeelden? 

3. Bekijken van het filmpje ‘kapitaal’, waarin alles zwart is, behalve reclame. Vraag aan de 
leerlingen: waarom heet dit filmpje ‘kapitaal’? Korte nabespreking. 

4. Behandeling van de vraag ‘wie is de baas op internet?’ Bespreking van de ‘declaration of 
independence of cyberspace’ (zie paragraaf 2.2), uitleg dat de vrijheid die Barlow voor 
ogen had er deels wel en deels niet gekomen is,  praten over internetcensuur in China en 
andere landen, en de hulp die bedrijven als Google of Yahoo vaak bieden bij het 
achterhalen van persoonlijke informatie van burgers. Het antwoord op de vraag ‘wie is de 

17 http://www.filetofish.com/GCM/index.html
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baas op internet?’ is dus niet eenduidig: zowel burgers, overheden als commercie hebben 
de macht op internet. Maar ook de school bijvoorbeeld. Er is dus een hoge mate van 
controle uit te oefenen via het internet, dit is ook zichtbaar op de Werkplaats, waar 
verscheidene internetpagina’s verboden zijn, zoals hotmail, YouTube, MSN en allerlei 
spelletjespagina’s. Maar ook de Digitale Werkplaats (zie paragraaf 4.3) biedt veel 
mogelijkheden tot verregaande controle op de leerlingen. 

5. Discussie over de stelling: de school heeft gelijk en moet ons beschermen tegen de 
verleiding van bepaalde websites en programma's

6. Eventueel: samenwerken aan opdracht, als er genoeg animo is. 
Praktijkervaringen: 
Inleiding: de leerlingen bleken geen idee te hebben wat ‘Big Brother’ betekent, de uitleg 
begrepen ze wel. 
Aqua tennis: de leerlingen leken het grappig te vinden dat we een spelletje gingen spelen, en 
het kostte geen enkele moeite om een paar vrijwilligers te vinden. Leuk was ook dat niet elke 
vrijwilliger er zo goed in was, wat veel grappige momenten opleverde. Het vinden van 
factoren die het product op een positieve manier presenteren in het spelletje kostte even wat 
moeite, maar met wat hulp konden de leerlingen uiteindelijk toch wat dingen noemen: er is 
een leuke sfeer, dolfijn en man gaan vriendschappelijk met elkaar om, door het water waar ze 
in liggen ontstaat er een hele frisse uitstraling enz. 
Filmpje ‘kapitaal’: de leerlingen begrepen in beide groepen al snel dat het om reclame ging in 
het filmpje, en dat het filmpje ‘kapitaal’ heet omdat overal de wens tot geld verdienen achter 
zit. We hebben gesproken over hoe alle commercie om ons heen uiteindelijk bedoeld is om 
geld te verdienen. 
Wie is de baas op internet?: bij dit onderdeel heb ik een vrij lang verhaal gehouden, wat de 
leerlingen wel konden volgen, maar ook wat glazige blikken opleverde. Op het moment dat ik 
de school als machthebber op internet erbij haalde, merkte ik dat dit beter begrepen werd. Er 
ontstond een leuk gesprekje over de strijd op de Werkplaats tussen de schoolleiding die 
telkens bepaalde websites verbiedt, en de leerlingen die telkens manieren vinden om die 
verboden te omzeilen. Zo zijn via omwegen wel degelijk YouTubefilmpjes te kijken, en is het 
ook prima mogelijk om te MSN-en via bepaalde websites. Dit gesprek bood een goede 
opmaat tot de discussie. 
Discussie: door de machtspositie van de school erbij te betrekken verwachtte ik dat ik de 
discussie over wie de macht heeft op internet dichterbij de leerlingen zou brengen. Zij hebben 
door hun intensieve gebruik van computers en internet op school dagelijks te maken met de 
restricties die hen zijn opgelegd. De websites die zijn verboden hebben allemaal te maken met 
ontspanning, en ik was heel benieuwd in hoeverre de leerlingen vonden dat ze hier recht op 
hadden of niet. 
Bij beide groepen ontstond meteen een zeer geanimeerde discussie over de stelling, waarbij 
misschien wel evenveel voor- als tegenstanders zich uitspraken. De ene leerling zei: ‘laat ons 
zelf bepalen wat we doen’, de andere leerling zei: ‘ze moeten ons wel beschermen tegen dit 
soort sites, zelf kunnen we die verantwoordelijkheid niet aan’. In beide groepen verschoof de 
discussie, doordat ik de waarden ‘vrijheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ eruit destilleerde, 
langzaam naar de vorm van onderwijs zoals ze die nu krijgen. Daardoor werd de discussie 
alleen maar heftiger. De ene leerling vond dat ze te veel vrijheid kregen, terwijl de andere 
leerling dat juist prettig vond. Deze discussie nam in beide lessen zoveel tijd in beslag dat er 
geen ruimte meer was voor samenwerken aan de opdracht (ik heb tussentijds wel gevraagd of 
ze dat graag wilden, maar dat wilden ze ook niet). Wel heb ik nog duidelijk de criteria voor de 
filmpjes herhaald, gevraagd naar de voortgang, en de groepjes verteld wie in welke les aan 
bod zouden komen. 

Conclusies: 
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Het spelen van het internetspelletje bleek een goed voorbeeld om een gesprek te beginnen 
over de invloed van commercie. Via het filmpje kapitaal zijn we langzaam uitgekomen bij wie 
de macht op internet heeft. Vooral het betrekken van de rol van de school in het beperken van 
de vrijheid van de leerlingen wat betreft hun internetgebruik, bleek een goede keus. De 
discussie die daaruit ontstond, was zeer vruchtbaar. Hierbij kon ik ook de waarden vrijheid en 
verantwoordelijkheid betrekken, en dat begrepen alle leerlingen goed omdat het voorbeeld zo 
duidelijk uit hun belevingswereld kwam. Dit ondersteunt wederom het betrekken van eigen 
ervaringen bij de lessen, maar is naar mijn idee ook een teken dat het onderwerp belangrijk is 
om te bespreken op school. De leerlingen waren namelijk echt betrokken bij de discussie, en 
ook de wat stillere leerlingen deden mee. Hieruit valt ook te concluderen dat om te kunnen 
praten/discussiëren over waarden, gezocht moet worden naar dit soort onderwerpen. Dan 
wordt het veel helderder voor leerlingen. Tot slot zou ik ook willen concluderen dat uit de 
lessen tot nu toe blijkt dat de beide internetvraagstukken, ‘bevrijdend versus onderdrukkend’, 
‘anoniem versus openbaar’ aan de orde van de dag zijn binnen het internetgebruik van 
jongeren. Ook al zullen ze het zelf niet als zodanig benoemen, in de discussies en gesprekken 
komen de vraagstukken telkens (impliciet) weer terug. 
De doelstellingen van les 4 zijn alle gehaald. 

Les 5: Presentaties van zelfgemaakte filmpjes deel 1
Doelstellingen: 
- De leerling kan met zijn/haar groepje het zelfgemaakte filmpje presenteren, inclusief 

stelling om over te discussiëren 
- De leerling kan een discussie voeren over de onderwerpen uit de zelfgemaakte filmpjes
- De leerling kan in een evaluatie zijn/haar eigen mening verwoorden ten aanzien van de 

zelfgemaakte filmpjes 
Lesopzet:
1. Inleiding: uitleg over de inhoud van de les – het doel van deze laatste twee lessen is het 
bekijken van de gemaakte filmpjes, en aan de hand daarvan discussiëren over de onderwerpen 
die er in behandeld worden. Na elke discussie mogen de medeleerlingen op een klein 
evaluatieformulier de filmpjes en discussie beoordelen. De cijfers die hieruit berekend 
worden, vormen samen de helft van het cijfer voor het filmpje (het uiteindelijke cijfer is dus 
gemiddelde cijfer van de leerlingen + cijfer van docent x 3 + [cijfer inzet] : 4).
 2
2. Presentatie filmpjes plus daaropvolgende discussie: de leerlingen presenteren met hun 
groepje hun zelfgemaakte filmpje, en beginnen een discussie via één of meerdere stellingen 
die ze hebben bedacht. De docent leidt de discussies. 
3. Evaluatie: de leerlingen mogen op evaluatieformulieren de filmpjes beoordelen op de vier 
criteria (zie ook paragraaf 6.1): 
a. Inhoud: het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken behandeld. 
b. Persoonlijke verbinding: het onderwerp wordt verbonden met eigen ervaringen. 
c. Discussie: het filmpje bevat minstens een stelling, waarover na de presentatie van het 
filmpje gediscussieerd kan worden. 
d. Creativiteit: is het filmpje creatief vormgegeven?
4. Afronding: vooruitblik naar volgende week
Praktijkervaringen: 
Inleiding: tot mijn verbazing bleken de leerlingen van beide groepen elkaars filmpjes te willen 
zien. De hele klas stond voor het lokaal. Ik heb met ze afgesproken dat bij beide lessen de 
andere groep in het begin de filmpjes mee mocht bekijken, en daarna het lokaal zou verlaten. 
Desniettemin werd het een behoorlijk chaotische situatie: de leerlingen waren opgewonden en 
enthousiast, terwijl het even duurde om de filmpjes op te starten. Er zouden deze lessen vier 
filmpjes gepresenteerd worden. In praktijk waren er in totaal drie filmpjes, twee in groep 1 en 
één in groep 2. Eén groepje had het niet afgekregen. Hier heb ik niet moeilijk over gedaan. 
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Presentatie en discussie: Groep 1: het eerste filmpje dat we te zien kregen was gemaakt door 
vier meisjes en ging over internetseksualiteit: een meisje dat afspreekt met een jongen via 
internet, komt in grote problemen en wordt uiteindelijk vermoord. Moraal: spreek nooit af met 
iemand op internet. Het filmpje was zeer creatief gemaakt, met opnames in het bos en op 
school, en vooral dramatische beelden van het meisje dat wordt ‘vermoord’ door de ‘jongen’ 
(gespeeld door een meisje). Het ging echter niet echt over internetseksualiteit, en er werd ook 
niet echt een discussie opgewekt in het filmpje. 
Het tweede filmpje was gemaakt door drie jongens, en ging over gamen. In een soort 
‘journaalsetting’ werd één game besproken. De jongens hadden het humoristisch aangepakt, 
en ook een stelling aan het eind van het filmpje: is gamen alleen voor jongens of ook voor 
meisjes? Verder werd het onderwerp niet echt van meerdere kanten belicht. 
Nadat groep 2 het lokaal had verlaten heb ik twee discussies met groep 1 gevoerd. Ik heb de 
meisjes van het eerste filmpje gevraagd toch een stelling te bedenken, en dat werd: het is per 
definitie dom om via internet af te spreken met een onbekende. Tijdens deze discussie 
kwamen er ook wel nuances, waaruit bleek dat dat soort dingen niet altijd gevaarlijk zijn, er 
zijn ook middelen om zoiets veilig te houden. Zo noemden de leerlingen zelf bijvoorbeeld: 
een vriendin meenemen, eerst goed leren kennen via MSN (+webcam), of afspreken in een 
openbare ruimte.
Aangezien de stelling van de jongens meteen door iedereen werd verworpen (iedereen was 
tegen), hebben we een andere stelling bedacht: van gamen word je agressief. Met als vorm de 
driehoeksdiscussie18 hebben we hier nog kort over gediscussieerd. Alle meisjes waren 
neutraal, de meeste jongens tegen de stelling. 
In de tweede les is het derde filmpje getoond. Drie jongens hadden een filmpje van 15 
minuten gemaakt met eveneens het onderwerp 'internet en seksualiteit'. Ze hadden een paar 
leerlingen en leraren geïnterviewd, met vragen als 'bezoek je wel eens een pornosite?', 'vind je 
dat er te veel pornosites op internet zijn?', of 'is je op internet wel eens gevraagd om je kleren 
uit te trekken?' De reacties waren grappig om te zien. Vervolgens echter hadden ze bedacht 
dat ze zelf namen gingen bedenken van pornosites, en dan gingen kijken of het ook echt sites 
waren (bijvoorbeeld poesjes.nl, wat dus ook een sekssite was). Ze hadden bedacht dat dit 
opzoeken van sekssites wel leuk was om ook te filmen, en zo kwam het dat er behoorlijk 
expliciet erotische beelden verschenen op het grote scherm in het lokaal. Er werd gejoeld, en 
ik stond voor een zeer lastig dilemma als leraar. Moest ik dit nu afkappen? Was het niet mijn 
rol om hiertegen te protesteren? Ik heb ervoor gekozen het filmpje niet te stoppen, omdat dit 
inderdaad toont hoe laagdrempelig de toegang tot pornomateriaal is voor jonge kinderen. Wel 
heb ik na het bekijken van het filmpje tegen de groep (inmiddels dus weer alleen groep 2) 
gezegd: ik wil graag met jullie in gesprek over dit filmpje. Niet omdat het slecht is, maar 
omdat het flink wat vragen oproept. 
Vervolgens hebben we een zeer vruchtbaar gesprek gevoerd met de groep, waarin allerlei 
verwante onderwerpen aan bod kwamen: taboes, seksuele ontwikkeling, de vraag waarom 
ouders eigenlijk willen dat hun kinderen dit niet zien, waarom dit voor boven de achttien is, 
en wat de invloed zou kunnen zijn van dit soort beelden. De leerlingen deden zeer serieus 
mee, wat mij steunde in mijn keus om dit toch bespreekbaar te maken. In dit gesprek bleek 
inderdaad dat de leerlingen veel te maken krijgen met pornografisch materiaal op internet. Dat 
was ook te merken aan hun taalgebruik: een aantal jongens gebruikt consequent termen die 
echt met porno te maken hebben, terwijl geen van hen voor zover ik het kon peilen enige 
seksuele ervaring had.  
Bij de evaluatie heb ik het criterium ‘persoonlijke verbinding’ laten schrappen op het 
formulier. Ook al is de verbinding met eigen ervaringen in mijn lesopzetten belangrijk 

18 Er worden drie bordjes in het lokaal verspreid, één met ‘eens’ erop, één met ‘oneens’ erop en één met 
‘neutraal’ erop. Aan de hand van een stelling kiezen de deelnemers een bordje om bij te staan. Met de 
medestanders wordt even nagedacht over een aantal stellingen, en vervolgens geprobeerd de andere partijen te 
overtuigen van het gelijk. 
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geweest, ik zag aan de filmpjes dat het in dit geval te veel gevraagd was. Een onderwerp én 
van verschillende kanten belichten, én een discussie-element, én persoonlijke verbinding, dat 
was toch iets te veel gevraagd. 

Conclusies: 
Ten eerste was ik erg blij dat er in ieder geval drie filmpjes waren in de vijfde les. Zo kon ik 
met elke groep discussiëren over de behandelde onderwerpen. 
Ten tweede zag ik meteen in dat ik coulant zou moeten omgaan met het beoordelen van de 
filmpjes. Ik had van tevoren al bedacht dat ik niet al te streng zou zijn bij het beoordelen van 
de filmpjes. Het was een experiment, veel van de leerlingen hadden nog nooit een filmpje 
gemaakt, en ik wilde ze daar niet op afrekenen.
Geen van de drie filmpjes voldeed aan alle vier criteria, en sommige zelfs maar aan twee van 
de vier. Vandaar ook dat ik de persoonlijke verbinding meteen als criterium geschrapt heb bij 
de evaluatie. Het laten beoordelen door de leerlingen bleek naderhand een goede keus te zijn 
geweest. Er werd zeer gevarieerd beoordeeld, en er werden ook goede commentaren en tips 
bijgeschreven.  
Ik vind het spijtig dat ik het groepsgesprek naar aanleiding van het derde filmpje (over porno 
op internet) niet ook met de eerste groep heb kunnen voeren. Dit laat meteen zien wat het 
nadeel is van twee verschillende groepen: de eerste groep heeft namelijk wel het filmpje 
gezien, maar niet het gesprek meegemaakt. Ondertussen heeft dit filmpje naar mijn idee juist 
door het goede gesprek een plek kunnen krijgen onder de leerlingen. 

De belangrijkste conclusie is misschien wel dat het maken van filmpjes vooralsnog een 
behoorlijk goede manier van afronding blijkt te zijn. Voordeel: de leerlingen waren erg 
enthousiast, en hadden duidelijk veel tijd gestoken in het maken van de filmpjes. Ik had ook 
sterk de indruk dat ze het vooral voor elkaar maakten, zo kwamen in meerdere filmpjes 
‘bloopers’ voor waar hard om gelachen werd. Nadeel: de criteria sneuvelen al gauw in het 
enthousiasme om een leuk filmpje te maken. Het is de kunst om een balans te vinden tussen 
dit enthousiasme en het meer naleven van de criteria. 
De doelstellingen van les 5 zijn gehaald. 

Les 6: Presentatie van zelfgemaakte filmpjes deel 2
Doelstellingen: 
- De leerling kan met zijn/haar groepje het zelfgemaakte filmpje presenteren
- De leerling kan in een evaluatie zijn/haar eigen mening verwoorden ten aanzien van de 

zelfgemaakte filmpjes en de hele cursus
- De leerling kent het verschil tussen cyberpesten en 'gewoon' grof taalgebruik op internet 

(veroorzaakt door de anonimiteit). 
- De leerling kan minstens één tip geven aan mensen die digitaal worden gepest. 

Lesopzet: 
1. Inleiding: uitleg dat dit de laatste les is – uitleg over de evaluatie aan het eind
2. Presentatie van zelfgemaakte filmpjes door leerlingen, gevolgd door discussies – 
3. Kort onderwijsleergesprek over cyberpesten: met de wetenschap dat één van de filmpjes 

over cyberpesten zou gaan, heb ik besloten hier extra aandacht aan te besteden. 
Cyberpesten was nog niet aan bod gekomen tijdens deze cursus, maar wordt wel gezien 
als zorgwekkend fenomeen, vandaar dat ik het alsnog wilde behandelen. Aan bod komt 
het onderscheid tussen ‘gewoon’ grof taalgebruik en pesten op internet. De leerlingen 
wordt gevraagd om samen met hun buurman/vrouw een paar tips op te schrijven voor 
kinderen die gepest worden via internet. 

4. Evaluatie van de filmpjes door de leerlingen
5. Evaluatie van hele cursus door leerlingen
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6. Afronding: bedanken voor inzet 
Praktijkervaringen:
Inleiding: al voor de les bleek dat er maar twee filmpjes zouden zijn; twee groepjes hadden 
hun filmpje nog steeds niet afgekregen. Ik heb daarop besloten om de twee groepen samen les 
te geven, zodat toch twee filmpjes besproken konden worden. Hierbij speelde de vorige les, 
waarin de ene groep wel een goed gesprek meemaakte, en de andere niet, ook een rol. Nu kon 
ik alle leerlingen tegelijk met elkaar in gesprek laten gaan. 
Helaas was de klas erg rumoerig, waardoor ik de hele les veel aandacht aan orde houden heb 
moeten besteden. 
Presentatie filmpjes: het eerste filmpje dat getoond werd ging over profielsites. De makers 
waren in centrum Utrecht de straat op gegaan, en hadden voorbijgangers vragen gesteld over 
profielsites. Eén van de vragen die ze daarbij stelden, was: ‘in hoeverre bent u uzelf op uw 
profielsite?’ Het filmpje was zeer creatief vormgegeven, er zat een discussie-element in en 
qua inhoud was het ook prima. 
Het tweede filmpje ging over cyberpesten. De makers hadden op verschillende lokaties 
opnames gemaakt. Het was wel wat lastig om te blijven volgen waar het precies over ging, 
maar er werd wel een goed beeld geschetst van cyberpesten. Ook was de vormgeving erg 
leuk. 
Onderwijsleergesprek over cyberpesten: ondanks de rumoerigheid van de klas heb ik een 
gesprek met ze gevoerd over cyberpesten. Daarbij heb ik geprobeerd samen met de leerlingen 
de grens te vinden tussen grof taalgebruik, waar ze nu eenmaal aan gewend zijn, en 
daadwerkelijk iemand kwetsen via internet. Daarbij kwamen we ook op de vraag in hoeverre 
cyberpesten voorkomt op de Werkplaats. Volgens een aantal leerlingen was dit zeker het 
geval. Een paar leerlingen hebben wat verteld over eigen ervaringen. Het moeilijke was echter 
dat de klas nauwelijks stil te krijgen was, er hing een lacherige sfeer. Het gesprek is dus wel 
gevoerd, maar niet naar tevredenheid. Ik was te veel bezig met het stil krijgen van de groep, 
en kon daardoor te weinig aandacht besteden aan de persoonlijke verhalen van leerlingen. 
Het opschrijven van tips voor kinderen die digitaal worden gepest verliep ook chaotisch, maar 
er werden toch redelijk veel tips bedacht door de kinderen, zoals: - de pester blokkeren op 
MSN - zeg in real life dat je het niet leuk vindt dat hij of zij dat doet - praat er met iemand 
over – negeren - kom niet online - vragen wat de aanleiding hier voor is - mailadres 
veranderen 
Evaluatie van de filmpjes: dit verliep goed. 
Evaluatie van de cursus: er kwamen wat vragen over de inhoud van vragen op het formulier, 
maar elke aanwezige leerling heeft het formulier ingevuld. 

Conclusie:
Het bij elkaar te zetten van de twee groepen was misschien vanuit efficiëntie gezien een goede 
keuze, maar de sfeer die ontstond was veel te chaotisch. Dit had ik kunnen weten van te 
voren, aangezien ze al vijf weken gescheiden dit vak hadden gekregen, en nu opeens met zijn 
allen weer bij elkaar zaten. Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Door het vele orde houden 
heb ik de onderdelen van de les minder goed kunnen behandelen. Dit betreurde ik vooral 
tijdens het gesprek over cyberpesten, omdat een aantal leerlingen zo dapper was om te willen 
vertellen over ervaringen hiermee. Alleen al het feit dat deze leerlingen aangaven dat het 
digitale pesten ook op de Werkplaats gebeurt, en regelmatig ook, was een belangrijk gegeven 
voor mijn onderzoek. 
Ik heb de indruk dat ik met het onderscheid tussen grof taalgebruik en digitaal pesten op een 
goed spoor zat. Voor veel leerlingen zal dat onderscheid soms lastig te vinden zijn. Zoals ook 
in paragraaf 2.1 besproken werd, gaat het er verbaal vaak heftig aan toe op internet, dus 
wanneer kun je dan spreken van echt kwetsen? Het internetvraagstuk anoniem versus 
openbaar was weer een belangrijke component hierbij, en hielp om duidelijkheid te scheppen. 
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Aan de ene kant heb ik dus wel een goed spoor gevonden om digitaal pesten ter sprake te 
brengen, aan de andere kant heb ik het onderwerp niet uitputtend behandeld. De tips die de 
leerlingen opschreven, waren wel goede tips. Hier zou meer mee gedaan kunnen worden, 
wellicht het samen opstellen van een internetprotocol of de leerlingen tips voor veilig internet 
laten opschrijven. 
De filmpjes, vooral het eerste filmpje, waren weer van prima niveau. Wederom werd mijn 
observatie bevestigd dat de leerlingen er met plezier aan hadden gewerkt. Het eerste filmpje 
was echter ook wat betreft inhoud erg goed. Daaruit kan ik concluderen dat uiteindelijk de 
criteria wel degelijk haalbaar zijn, in combinatie met een leuk filmpje. En dat zou inhouden 
dat door wellicht toch strenger te zijn ten aanzien van de criteria en het samenwerken, de 
filmpjes educatief gezien van hoger niveau zouden kunnen worden, zonder verlies van 
enthousiasme en plezier. 
De evaluaties van de hele cursus zullen in paragraaf 6.3 besproken worden. 
De doelstellingen zijn in principe allemaal gehaald, maar door de sfeer van chaos die er 
heerste kan ik moeilijk inschatten wat er wel en niet is blijven hangen. 

6.3 Evaluatie: conclusies van cursus 2
Net als in hoofdstuk 5 zal ik eerst de evaluatie door de leerlingen behandelen en interpreteren, 
en dan algemene conclusies trekken. 

Evaluatie door de leerlingen
Het evaluatieformulier is door alle leerlingen ingevuld. Ik zal hieronder proberen om beknopt 
de tien vragen waaruit de evaluatie bestaat te behandelen, met dezelfde voorzichtigheid als de 
vorige evaluatie. Ik heb zoveel mogelijk de letterlijke zinnen van leerlingen gebruikt, maar 
daarin wel een selectie moeten maken, omdat er 27 leerlingen waren. Bij deze selectie is het 
telkens mijn doel geweest om het hele scala aan antwoorden weer te geven, bijvoorbeeld van 
heel negatief tot heel positief. Het evaluatieformulier is in de bijlagen opgenomen, de 
ingevulder formulieren heb ik bewaard voor eventuele geïnteresseerden. 

Vraag 1: Wat betekent het digitale Ik? 
Op deze vraag gaf iedereen eigenlijk (in meer of mindere mate) een goed antwoord. De meest 
gegeven antwoorden waren: ‘hoe je jezelf gedraagt op internet’, ‘hoe je je zelf voordoet op 
internet’, en ‘wie je bent op internet’. Sommige leerlingen noemden zelfs hun identiteit, en 
een paar leerlingen gingen ook in op het eventuele verschil tussen je normale ‘ik’ en je 
digitale ‘ik’. 
Vraag 2: Wat kun je zeggen over jouw digitale Ik ten aanzien van:
- wat je doet online: hierbij werd haast unaniem MSN ingevuld, en in mindere mate gamen en 
youtubefilmpjes kijken. Sommige leerlingen antwoordden bij deze vraag dat ze zichzelf 
waren op internet. Ook interessant om te zien was dat sommige leerlingen antwoordden: ‘met 
mensen praten’, wat ik heb geïnterpreteerd als MSN-en of chatten, omdat sommige leerlingen 
samen noemden. Dit kan een indicatie zijn van hoe gewoon de online communicatie voor 
deze jongeren is geworden: ze noemen het niet eens meer MSN of chatten, maar gewoon ‘met 
mensen praten’. 
- wat je belangrijk vindt online (je waarden): veel antwoorden gingen over je fatsoenlijk 
gedragen op internet, zonder het woord fatsoen te gebruiken. Dus: ‘niet gepest worden’, 
‘gewoon normaal doen’, ‘het leuk houden’, ‘respect voor elkaar tonen’. Ook werden waarden 
als ‘eerlijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’ genoemd. Ook deze antwoorden wijzen mijns inziens 
op een hele rijke sociale dynamiek tussen de jongeren, die ontstaat door het intensieve MSN-
en dat leerlingen doen. 
Vraag 3: Het doel van deze cursus was dat jij met een kritische bril naar je eigen digitale Ik  
ging kijken. Is dit gelukt? 
18 leerlingen antwoordden met ‘ja’, 9 leerlingen met ‘nee’. 
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De leerlingen die ‘ja’ hadden geantwoord, schreven onder andere: ja, omdat…‘ik ben er meer 
over gaan nadenken’, ‘…ik het al kon maar we hebben wel interessante gesprekken gevoerd, 
vooral over stereotypes’, ‘…omdat ik me nu een beetje bewust ben van hoe gevaarlijk internet 
kan zijn’, ‘…ik veel geleerd heb, vooral over het onderwerp waar we een filmpje over hebben 
gemaakt (wat ik super leuk vond om te doen)’, ‘…ik weet nu dat ik me goed gedraag op 
internet en geen rare dingen doe ‘..maar ik deed het eigenlijk al. Een ‘kritische bril’ is zo’n 
beetje mijn normale manier van kijken’, ‘…het een duidelijke cursus was en ik veel heb 
geleerd’. 
De leerlingen die ‘nee’ hebben geantwoord, schreven onder andere: nee, omdat… ‘…ik heb 
het niet echt geprobeerd’, ‘…naja ik gedraag me toch goed zo? En ik wist niet dat dat ’t doel 
was’, ‘…ik ben niet veel op internet, is niet slecht bedoeld!’, ‘…ik het niet interessant vond’
Over het geheel gezien zou ik hieruit toch willen concluderen dat de opzet om kinderen 
kritisch te laten reflecteren op hun digitale ik, behoorlijk goed geslaagd is met tweederde van 
de leerlingen die aangeven dat ze inderdaad een kritische bril hebben opgezet. De 
opmerkingen bij de antwoorden waren zeer reflexief, meer dan ik verwacht had. 
Vraag 4: Geef onderstaande onderwerpen en activiteiten elk een cijfer van 1t/m5, waarbij 1 
staat voor helemaal niet leerzaam, en 5 voor heel erg leerzaam. 
Bij sommige activiteiten/onderwerpen is niks ingevuld, die specifieke stem telde dan niet 
mee.  Dit zijn de gemiddelde cijfers:

Filmpje met Mr. X:         3,2  Zelf filmpjes maken: 4,4
Onderwerp 'gamen':         2,8  Discussie over internetregels op school: 3,7  
Filmpje met stereotypes:         4,2  Cyberpesten: 3,9
Internet en seksualiteit:         3,8  De 'nicknamegame': 3,2
Onderwerp 'wie is de baas op internet?':   3,7  Online spelletje met filet 'o fishburger: 3,0
Onderwerp 'anoniem en openbaar':         4,2   Filmpje met uitleg over Mediawijsheid:   3,6
Het zelf filmpjes maken werd als het meest leerzaam beschouwd, het onderwerp ‘gamen’ het 
minst leerzaam. Dit komt overeen met eerdere observaties dat gamen voor veel leerlingen 
(vooral meisjes) niet erg relevant is, terwijl er ook verschillende malen een 5 als score is 
gegeven (waarschijnlijk door de gamers). Dat de leerlingen het filmpjes maken ook echt als 
leerzaam bestempelden was een meevaller, aangezien ik daar niet zeker van was. In mijn 
eerdere conclusies bij de lessen schreef ik al dat de leerlingen in ieder geval enthousiast 
waren, maar dat ik niet goed kon inschatten in hoeverre ze er ook echt iets van leerden. 
Opvallend vind ik de hoge score bij het onderwerp ‘anoniem en openbaar’, aangezien ik dit 
meer door de hele cursus heen verweven heb, dan dat ik het heb verwerkt heb in één 
duidelijke werkvorm. Ik had wel tijdens onderwijsleergesprekken gemerkt dat dit vraagstuk 
vaak aansloot bij de onderwerpen die besproken werden, en blijkbaar hebben de leerlingen dat 
ook als zodanig ervaren. Het filmpje met de stereotypes krijgt ook een hoge score op 
leerzaamheid, wat aansluit bij mijn observaties tijdens het gesprek. Het onderwerp 
‘cyberpesten’ scoorde hoger dan ik had verwacht, gezien de rommelige les. Mijn 
zelfgemaakte filmpjes werden ook als redelijk leerzaam beschouwd. Het online spelletje aqua 
tennis werd minder goed beoordeeld, evenals de nicknamegame. Overigens liepen de scores 
bij zowel het online spelletje als de nicknamegame heel erg uiteen: een aantal enen en een 
aantal vijven. De meningen ten aanzien hiervan verschilden dus nogal. 
Vraag 5: Kun je onderwerpen/activiteiten bedenken die niet aan bod zijn gekomen, maar die 
volgens jou wel binnen de cursus Mediawijsheid passen? 
Er werden goede tips gegeven, zoals het behandelen van forums in de les, en misbruik met 
webcams. Twee leerlingen gaven de tip om tijdens de les met een geheime naam een 
chatroom binnen te gaan, en te kijken wat er gebeurt. Verder werd de omgang met virussen 
genoemd, en andere handelingen die meer met informatievaardigheden te maken hebben. 
Vraag 6: Je hebt samen met je groepje een filmpje gemaakt als afronding van de cursus. Vind 
je dit een goede manier om iets te leren over een onderwerp?
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23 leerlingen antwoordden dat ze het maken van een filmpje een goede manier vonden om 
iets te leren over een onderwerp, 2 leerlingen twijfelden en 2 leerlingen vonden het geen 
goede manier. 
Toelichting bij antwoord ja, omdat: ‘je gaat je nu verdiepen in het onderwerp’, ‘je leert wat 
en hebt er lol in’, ‘ik onthoud filmpjes altijd goed met het beeld enzo’,  ‘het leuk is en je er 
tegelijkertijd van leert!!! Super!!’, ‘je je ergens in verdiept op een leuke manier. Eerst heb je 
niet door dat je leert. Maar uiteindelijk weet je heel veel omdat het leuk is leer je veel meer en 
ben je gemotiveerd.’,  ‘je gaat het onderzoeken en je wilt wel dat het zo goed en zo mooi 
mogelijk eruit komt te zien je laat je niet snel voor schut zetten’. Vooral deze laatste 
opmerking bevestigt mijn verwachting dat de leerlingen het maken van de filmpjes ook voor 
elkaar deden, waardoor ze een hogere motivatie hadden dan wanneer ze het enkel voor mij 
zouden doen. 
Bij de twijfelaars stond: ‘het ligt eraan. Ik heb een gamereview gemaakt, daar leer je niet 
zoveel van. Maar andere filmpjes waren weer heel leerzaam’, ‘het ligt eraan hoe je het 
uitwerkt, je kan serieus doen, en leren, of een soort comedy’
De leerlingen die ‘nee’ hadden geantwoord, gaven als toelichting, nee, omdat: ‘we geen 
camera hadden en niemand uit ons groepje verstand had van video’s bewerken dus dan kan je 
niet veel doen’, ‘we toch de meeste tijd kwijt waren het filmen en we vooral onze eigen 
kennis hebben gebruikt. Het is leerzaam, maar niet voor Mediawijsheid’. 
Samenvattend kan ik zeggen dat de leerlingen het een goede manier van afronden vonden. 
Wederom viel mij op dat de leerlingen prima konden verwoorden wat er dan leerzaam was, en 
daarbij viel op hoe belangrijk de factor ‘het leuk vinden’ voor hen was. 
Vraag 7: Kun je ten aanzien van het maken van het filmpje nog iets zeggen over jouw rol 
binnen het groepje en het onderwerp van het filmpje?
Bij deze vraag is helaas verwarring ontstaan. Veel kinderen hebben haar opgevat als een vraag 
naar wát het onderwerp van het filmpje was. Blijkbaar geen duidelijke vraag. Bij hun rol 
binnen de groep gaven de meeste leerlingen aan dat de rolverdeling goed was. Soms zei een 
leerling dat hij/zij meer of minder had gedaan dan de rest, maar veel reflexiever werd het niet. 
Vraag 8: Wat is voor jou het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens deze cursus?
Een aantal leerlingen heeft deze vraag geïnterpreteerd als een vraag naar wat ze het meest 
leerzame onderwerp vonden, wat ik afleid uit antwoorden als: ‘seksualiteit en internet’, ‘de 
stereotypes’, ‘de discussies’. Maar er waren ook leerlingen die wel opschreven wat ze het 
belangrijkste vonden dat ze hadden geleerd: ‘ik vond het belangrijkst dat je je zelf moet 
blijven’, ‘dat je eigen ik en de digitale ik twee verschillende dingen zijn’, ‘wat ik in het 
zelfgemaakte filmpje allemaal te weten ben gekomen, daar heb ik meer van geleerd dan de 
andere onderwerpen’, ‘mensen doen zich erg vaak anders voor dan dat ze zijn op internet’, 
‘dat er verschillende standpunten zijn over alles wat te maken heeft met technologie’, ‘van 
alle filmpjes heb ik sowieso wel wat geleerd. En ook in de les’, ‘Dat het onderwerp internet 
zoveel inhoudt en eigenlijk niemand het leidt, gek idee eigenlijk’. 
Een paar leerlingen gaven ook aan de lessen gewoon saai of zinloos te hebben gevonden. 
Veel van de antwoorden sluiten erg aan bij mijn doelstellingen, en zijn voor mij indicaties dat 
die voor een groot deel gehaald zijn, mits de antwoorden oprecht waren en niet sociaal 
wenselijk. Desalniettemin hebben de leerlingen bewust al veel meer opgepikt dan ik had 
verwacht. Onbewust kan er ook nog veel zijn blijven hangen. 
Vraag 9 Vind je het zinvol dat kinderen van jouw leeftijd het vak mediawijsheid krijgen op 
school? 16 leerlingen antwoordden met ‘ja’, 5 leerlingen wisten het niet, en 6 leerlingen 
vonden het niet zinvol. Een paar toelichtingen bij ja, omdat: ‘het leuk is en leerzaam, ik zou 
het niet het hele jaar geven, 6 weken is goed’, ‘het niet zo belangrijk lijkt wat je doet op het 
internet maar is het wel’, ‘maar niet alle jaren bijvoorbeeld alleen de 1e klassers of de 2e 

klassers.’, ‘zij ook moeten leren dat ze zichzelf blijven en geen mensen moeten pesten’, 
‘sommige mensen weten niks van die onderwerpen af, op deze manier leren ze er nog wat 
van.’
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Toelichting van de leerlingen die het niet zinvol vonden. Nee, omdat: ‘ik denk dat al na ¼ 
schooljaar alles al geleerd is, maar ’t is wel leuk!’, ‘het echt bullshit was’, ‘het saai is, let toch 
niemand op’, ‘omdat ik toch alles al wist’
Ik heb nagelaten te vertellen in wat voor context het vak gegeven zou worden, waarop een 
aantal leerlingen terecht heeft gezegd dat het niet een heel schooljaar hoeft. Ook de 
opmerking het vak alleen aan de 1e of 2e klassers te geven vond ik erg zinvol. Ik krijg door 
deze evaluatie ook de indruk dat het zeker zinvol was om tweedeklassers een cursus 
mediawijsheid te geven, maar dat het wellicht toch nog iets jonger moet beginnen. In de 
brugklas beginnen leerlingen pas net enigszins online te communiceren, en dan past het 
wellicht beter om mediawijsheid te krijgen. 
Vraag 10: Wat voor cijfer (1t/m10) zou je aan de cursus Mediawijsheid in zijn geheel geven?
Het gemiddelde cijfer dat de leerlingen aan de cursus gaven, was een 7,7. Het laagste gegeven 
cijfer was een 5, het hoogste een 10, en zoals zichtbaar aan het gemiddelde zaten alle cijfers 
daar precies verdeeld tussen. Gezien het ‘onvrijwillige’ karakter van de cursus, lijkt een 
gemiddelde van 7,7 een goede score. 

Over het geheel gezien levert deze evaluatie weer waardevolle informatie op over de mening 
van de leerlingen over de cursus. Helaas was er hier en daar onbegrip over een vraag, 
waardoor bijvoorbeeld vraag 7 niet echt beantwoord is zoals bedoeld. Bij een volgende cursus 
zou de evaluatie nog aangepast kunnen worden. 

Conclusies van cursus 2
Ik zal net als in hoofdstuk 5 eerst controleren in hoeverre de algemene doelstellingen gehaald 
zijn, en vervolgens nog een aantal overkoepelende conclusies trekken en aanbevelingen doen. 
De leerling kan kritisch reflecteren op zijn/haar digitale identiteit 
Afgaand op de evaluatie die de leerlingen hebben ingevuld, zou ik willen concluderen dat de 
leerlingen inderdaad redelijk goed kritisch hebben gereflecteerd op hun digitale identiteit. 
Niet alleen gaf de meerderheid aan zelf een kritische bril te hebben opgezet, maar ook waren 
de antwoorden vaak reflexief van aard ten aanzien van hun digitale identiteit. Afgaand op de 
praktijkervaringen zou ik dezelfde conclusie willen trekken: in onderwijsleergesprekken en 
discussies was het niveau van kritisch denken hoog, en werden er vaak persoonlijke 
ervaringen ingebracht. Gekeken naar de houdingen/disposities die verbonden zijn met 
reflectie, namelijk openheid, opschorten van oordeel, opnieuw willen onderzoeken, het 
durven nemen van verantwoordelijkheid, het kunnen bijstellen van meningen en gedrag, 
serieus luisteren en belangstellend feedback geven, zou ik ook willen stellen dat deze in de 
lessen aan bod zijn gekomen. Veel van de houdingen hadden de leerlingen al van zichzelf, 
zoals openheid of belangstellend feedback geven. Andere houdingen, zoals het durven nemen 
van verantwoordelijkheid of het kunnen bijstellen van meningen en gedrag heb ik sterk 
benadrukt tijdens de lessen. Hierbij moet ik wel zeggen dat dit generaliserende uitspraken 
zijn. Er waren ook leerlingen met flink wat weerstand, en sommige lessen waren veel 
rumoeriger dan ik wilde. Ook dit is zichtbaar in de evaluatie, waar in bleek dat een paar 
leerlingen de lessen maar saai en niet leerzaam vonden. Verder waren er ook hele stille 
leerlingen, waarbij ik lastig kan inschatten wat zij geleerd hebben. 
- De leerling kan kritische vragen stellen ten aanzien van de lesstof en zijn/haar digitale  
identiteit.
Deze doelstelling is over het geheel gezien redelijk gehaald.  De ene leerling heeft meer 
kritische vragen gesteld dan de andere, maar gekeken naar de evaluatie konden toch de meeste 
leerlingen uitleg geven over hun digitale identiteit, waaruit ik concludeer dat ze die wel 
degelijk met kritische bril bekeken hebben. 
- De leerling kan eigen ervaringen verbinden met de aangeboden lesstof
Tijdens de lessen heb ik veel gevraagd naar eigen ervaringen, zoals ik me had voorgenomen 
na de eerste cursus. Die eigen ervaringen werden dan ook meestal bij de les betrokken. Vooral 
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tijdens de gesprekken die erg goed gingen, zoals het gesprek over de internetregels op school 
(met beide groepen) of het gesprek over seksualiteit en internet (groep 2), merkte ik dat de 
leerlingen voortdurend hun persoonlijke ervaringen inbrachten om hun argumenten te 
ondersteunen. De doelstelling is dus mijns inziens gehaald, maar geldt wel vooral voor de 
‘goede gesprekken’. Als de leerlingen weerstand hadden, werd er weinig verbinding gemaakt 
met eigen ervaringen. 
- De leerling kan samen aan een project werken met medeleerlingen
Gekeken naar de evaluatie is deze grotendeels doelstelling gehaald. Het merendeel van de 
leerlingen vond het werken aan het filmpje niet alleen leuk, maar ook nog leerzaam. Bij de 
vraag naar de rol binnen de groep gaven de meeste leerlingen ook aan dat de rollen goed 
verdeeld waren, op een paar na. Dit strookt ook met mijn observaties: de groepjes kwamen 
weinig naar mij toe met vragen, en leken op behoorlijk natuurlijke wijze samen te werken. 
Eén groepje had op het moment dat dit geschreven werd nog steeds geen filmpje gemaakt. Bij 
hen had ik ook de indruk dat de samenwerking niet zo goed verliep. 
Het samen aan de opdracht werken in de les verliep niet volgens plan. De leerlingen wilden 
dat blijkbaar liever in hun eigen (school)tijd doen. Voor een volgende cursus zou ik dat dan 
ook niet meer in de lessen voegen. Een andere mogelijkheid is wellicht het veel strenger 
optreden als leerlingen niet voldoende werken aan hun opdracht. 
- De leerling kan een specifiek internetonderwerp problematiseren (de verschillende kanten 
ervan belichten) en er een filmpje over maken
Zoals ik tijdens de praktijkervaringen beschreef, vond ik vaak dat de criteria niet echt werden 
nageleefd bij de filmpjes. Veel leerlingen gaven in de evaluatie echter aan dat ze wel degelijk 
veel informatie hadden gezocht voor hun onderwerp, en daar ook veel van geleerd hadden. 
Wellicht waren mijn eisen gewoon te hoog, en zat er niet meer in. Naar mijn idee is het 
namelijk wel belangrijk dat de leerlingen enthousiast aan zo’n project werken, dan blijft het 
leerrendement ook hoog (zoals ze zelf ook aangaven in de evaluatie). Een volgende keer zou 
het misschien beter zijn om één of twee criteria te verbinden aan de filmpjes, bijvoorbeeld het 
discussie-element én de persoonlijke verbinding. Of misschien wel kiezen tussen een paar 
criteria. De doelstelling is deels gehaald. 
- De leerling kent de problematiek van de belangrijkste onderdelen van het sociale  
internetdomein: MSN, internet en seksualiteit, profielsites, (online) gamen, cyberpesten
Afgezien van de leerlingen die een paar lessen hebben gemist, zou ik willen stellen dat deze 
doelstelling gehaald is. Tijdens de lessen zijn de onderdelen van het sociale internetdomein 
alle op zeer gevarieerde wijze aan bod gekomen, en bij de evaluatie werden de meeste van die 
onderwerpen ook als leerzaam bestempeld door de leerlingen. 

In vergelijking met de theorie over de digitale generatie blijken de leerlingen van de tweede 
klas, zoals verwacht zowel qua kenmerken als qua internetgebruik, nog meer aan dit profiel te 
voldoen dan de vierde klassers. Er wordt intensiever gebruik gemaakt van het internet als 
communicatiemedium, en alle internetonderwerpen (inclusief digitaal pesten) zijn relevant 
gebleken tijdens de lessen en evaluatie. Wel heb ik niet goed kunnen oordelen of de jongeren 
aan peer-to-peervorming doen op internet, en is ook het multitasken niet echt ter sprake 
gekomen. Van de internetactiviteiten blijft het online gamen een vreemde eend in de bijt van 
de praktijklessen, door het grote verschil tussen jongens en meisjes ten aanzien hiervan. Ik 
verwacht dat het online gamen beter in een cursus voor enkel geïnteresseerden verwerkt zou 
kunnen worden. Dat zou in die zin relevant zijn omdat dan veel dieper op zowel de leerzame 
als verslavende aspecten van het gamen ingegaan zou kunnen worden. 
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              Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen

Het moment is gekomen om alle conclusies van dit onderzoek samen te voegen in één 
hoofdstuk, op zoek naar het antwoord op mijn onderzoeksvraag en de bouwstenen voor mijn 
lokale onderwijstheorie. Eerst zal ik de deelvragen nog eens onder de loep nemen, en 
verbinden met de praktijkervaringen. Vervolgens zal ik een aantal conclusies trekken aan de 
hand van de gegeven cursussen. Hierna zal ik de algehele onderzoeksvraag, hoe kan binnen 
het voortgezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale identiteit  
bevorderd worden?, beantwoorden, en ingaan op mijn doelstelling. 
Tot slot zal ik de methodologische kwaliteit van dit onderzoek evalueren, om de objectiviteit 
ervan vast te stellen. 

7.1 De deelvragen
De eerste vijf deelvragen van het onderzoek zijn onderzocht in hoofdstuk 2, en hadden alle te 
maken met de digitale identiteit. 
1. Wat zijn de kenmerken van de digitale identiteit?
Met behulp van de definitie van identiteit van de Mul heb ik het concept van de digitale 
identiteit geschetst. Onze identiteit wordt opgevat als een ‘weefsel van verhalen’, waarvan elk 
verhaal een eigen dynamiek heeft. De digitale identiteit is één van die verhalen, en kenmerkt 
onze identiteit die zich op internet begeeft en manifesteert. Hierbij blijven de persoonlijke 
levensbeschouwing, normen en waarden een grote rol spelen, maar zij kunnen wel een andere 
invulling krijgen door het ambivalente karakter van internet. Om dit ambivalente karakter van 
internet te onderzoeken, vermoedende dat deze een grote invloed heeft op onze digitale 
identiteit, heb ik twee internetvraagstukken geformuleerd. 
2. Wat zijn vraagstukken ten aanzien van internet die verbonden zijn met 
onze digitale identiteit?
‘Anoniem versus openbaar’:  één van de tegenstrijdige aspecten van het internet is de 
verhouding tussen de mogelijkheden van volledig anoniem zijn, en de behoefte van mensen 
tot openbaarheid van allerlei persoonlijke gegevens op internet. In de praktijk is dit vraagstuk 
van grote waarde gebleken: door de problematiek van de anonimiteit en openbaarheid als een 
rode draad door de lessen te laten lopen, konden veel internetonderwerpen onderzocht 
worden. Zo bleek bij het bespreken van MSN-communicatie dat de leerlingen aan de ene kant 
de voordelen van het anoniem-zijn inzagen omdat ze daardoor het gevoel hadden openhartiger 
en oprechter te kunnen zijn, terwijl tegelijkertijd die anonimiteit mede de oorzaak is van het 
vele schelden op internet. De drang tot openbaarheid is ook aan bod gekomen, onder andere 
bij het bespreken van de profielsites, waar allerlei persoonlijke informatie zo voor iedereen te 
lezen is. Hierbij speelt het verminderde besef van privacy, dat ik in de praktijk heb kunnen 
ervaren, ook een rol.
Het tweede internetvraagstuk, ‘bevrijdend versus onderdrukkend’ heb ik geformuleerd om de 
constante machtstrijd in cyberspace weer te geven. Heeft de burger de macht en vrijheid op 
internet, of de overheid of de commercie? In de lessen is de vraag ‘wie is de baas op internet?’ 
meerdere malen aan de orde geweest, aan de hand waarvan (vooral in de tweede cursus) zeer 
vruchtbare onderwijsleergesprekken en discussies zijn gevoerd. Om deze vraag aan te laten 
sluiten bij de leefomgeving van de leerlingen, heb ik de ‘internetcensuur’ van hun school ter 
sprake gebracht, en ze laten dicussiëren over de stelling: de school heeft gelijk en moet ons 
beschermen tegen de verleidingen van bepaalde websites en programma’s. 
Beide internetvraagstukken zijn in mijn visie uitstekend geschikt gebleken om het concept 
van de digitale identiteit in de praktijk duidelijk te maken. 
3. Is er sprake van een nieuwe, digitale generatie?
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In de literatuurstudie bleek dat het lastig is om deze vraag te beantwoorden, de meningen 
verschillen sterk. Ik heb echter wel een overeenstemming gevonden in de term ‘digitale 
generatie’, waarmee de groep kinderen/jongeren wordt aangegeven die ná 1980 zijn geboren 
en zijn opgegroeid omringd door digitale apparatuur. De leerlingen die ik heb lesgegeven, 
hebben zelfs niet eens bewust meegemaakt dat er géén internet was, en bleken ook volledig 
gewend te zijn aan dit medium. Aan de hand van dit onderzoek zou ik dan ook de term 
‘digitale generatie’ aan willen houden, toegespitst op de totale vanzelfsprekendheid van een 
digitale omgeving voor de jongeren van nu. Dit is echter pas de eerste van waarschijnlijk 
talloze digitale generaties. 
4. Wat zijn de kenmerken van de digitale generatie?
Ik heb vijf kenmerken van de digitale generatie uit de literatuur gedestilleerd: 
a. Het intensief verbonden zijn in netwerken/altijd online zijn. In beide cursussen bleek dat de 
leerlingen inderdaad in digitale netwerken zaten, de tweedeklassers intensiever dan de 
vierdeklassers. Bij de tweede klas was het MSN-en met medeklasgenoten zeer 
vanzelfsprekend, en bij de nicknamegame bleek dat heel veel leerlingen elkaars nickname 
kenden. 
b. Internet als ‘luchtig’ communicatiemiddel. Bij beide groepen observeerde ik regelmatig een 
onvermogen of zelfs weerstand tegen het kritisch beschouwen van het internet. De leerlingen 
vonden deze technologie dus inderdaad zó vanzelfsprekend dat ze haast nooit bij de invloed 
daarvan stilstonden. 
c. Peer-to-peervorming. In de literatuur bleek dat jongeren van nu steeds meer via digitale 
netwerken zichzelf vormen, en dat daardoor ouders en leraren aan de zijlijn terecht komen wat 
betreft opvoeding. Ik heb hier geen gesprekken over gehad met de leerlingen, waardoor ik 
hier lastig over kan oordelen. Wel heb ik geobserveerd dat de jongeren gewend zijn aan 
internetforums, en heel vaardig zijn in het vinden van gewenste informatie. Het zou dus 
kunnen dat ook zij veel van hun vorming zelfstandig op internet practiseren. 
d. Experimenteren met identiteit(en) Tijdens de eerste cursus gaven de leerlingen aan in 
jongere jaren wel met identiteiten te hebben geëxperimenteerd op internet, maar dat ze dat nu 
niet meer deden. Tijdens de tweede cursus zijn deze identiteitsexperimenten niet heel sterk 
aan de orde geweest, waardoor ik lastig kan oordelen of de leerlingen dit veel doen. Zowel de 
peer-to-peervorming als het experimenteren met identiteit(en) verdient wat mij betreft wel 
verdere aandacht in lesexperimenten, aangezien deze kenmerken als ze daadwerkelijk 
voorkomen sterk verbonden zijn met de digitale identiteit. 
e. Simultane bezigheden: multitasking. In beide cursussen is het multitasken nauwelijks aan 
bod gekomen, en ik heb de indruk dat (conform de uitspraken van Prozee en Pardoen) 
jongeren misschien wel veel dingen tegelijkertijd doen, maar als er echt iets intensiefs gedaan 
moet worden, dat alle aandacht opeist. Bij nader inzien lijkt het onderwerp ook niet relevant, 
omdat het meer over vermeende technische vaardigheden gaat, terwijl de digitale identiteit 
meer over de sociale digitale vaardigheden gaat. Ik zou dan ook willen concluderen dat het 
multitasken geen aandacht behoeft in lessen over de digitale identiteit. 
Samengevat verdienen met uitzondering van het multitasken alle kenmerken van de digitale 
identiteit aandacht binnen de lokale onderwijstheorie. 
5. Waaruit bestaat het sociale internetdomein van jongeren? 
Vanuit een selectiemethode waarbij zowel de meest populaire als meest zorgwekkende 
internetactiviteiten van jongeren uitgekozen werden, heb ik zes internetactiviteiten beschreven 
met behulp van de literatuur: 
a. Instantmessaging: de populariteit van MSN. De immense populariteit van MSN onder 
jongeren loopt als een rode draad door de literatuur, en in de praktijk wordt die populariteit 
volop zichtbaar. De jongeren die ik heb lesgegeven maken inderdaad zeer intensief gebruik 
van dit commucatiemedium, de meisjes vaak iets frequenter dan de jongens. Zoals gezegd 
waren de internetvraagstukken zeer behulpzaam bij het ontleden van MSN als middel tot 
nieuwe vormen van communicatie, en als platform waarop zowel mooie gesprekken kunnen 
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ontstaan als vreselijke scheldpartijen kunnen plaatsvinden. Als er één onderwerp de aandacht 
verdient in onderwijstheorie over de digitale identiteit, dan is het MSN. 
b. Chatten. Nadat in de eerste cursus de bevindingen uit de literatuur werden bevestigd dat 
jongeren niet al te veel gebruikmaken van deze commucatievorm, heb ik het chatten in de 
tweede cursus niet behandeld. Bij nader inzien zou dit onderwerp mijns inziens echter wel 
aandacht verdienen in lessen en onderwijstheorie, omdat het sterk samenhangt met zowel 
risico’s ten aanzien van internetseksualiteit (de aanwezigheid van pedofielen) als het 
experimenteren met identiteit(en). 
c. Digitaal pesten. In de literatuur komt het digitale pesten naar voren als de meest 
zorgwekkende internetactiviteit van jongeren. Door de anonimiteit die het internet biedt, en de 
ontremming die daarbij ontstaat, kunnen jongeren elkaar op vreselijke wijze kwetsen. Hierbij 
is wel een lastig onderscheid te herkennen, tussen het ‘gewone’ grove taalgebruik en 
doelbewust kwetsen. In de eerste cursus bleek het cyberpesten geen belangrijk thema voor de 
leerlingen, maar bij de tweede cursus wel degelijk. De tweedeklassers vertelden mij dat het 
digitale pesten regelmatig voorkomt op school, en ondanks dat ik zelf niet tevreden was over 
het onderwijsleergesprek over cyberpesten tijdens les zes, gaven de leerlingen op de 
evaluatieformulieren aan dat ze het een belangrijk onderwerp vonden om in lessen te 
behandelen. Naar mijn mening verdient het cyberpesten dan ook meer aandacht in lessen over 
de digitale identiteit, aangezien het daar zo sterk mee verbonden is. Een mogelijkheid om aan 
het containerbegrip ‘cyberpesten’ te ontkomen, is wellicht door de verschillende 
uitingsvormen apart te behandelen in lessen. 
d. Profielsites. De profielsites zijn een voorbeeld van de netwerkstructuren waarin de 
leerlingen zich bevinden. Net als bij het MSN-en had ik de indruk dat meisjes meer 
gebruikmaken van de profielsites. Tijdens de lessen zijn ze onder meer aan de hand van de 
uitleg over de digitale identiteit aan bod gekomen. Verder bleek het concept van privacy, 
verbonden met zowel de openbaarheid van internet als de tegenstelling ‘bevrijdend versus 
onderdrukkend’, van weinig waarde voor de leerlingen. In de literatuur had ik al gelezen dat 
de jongeren van nu minder bewust omgaan met hun privacy, en in de praktijk werd dit 
bevestigd. Het confronteren van leerlingen met hun persoonlijke verhalen op internet heb ik 
slechts eenmaal heel kort toegepast, maar verdient mijns inziens meer aandacht tijdens lessen 
over de digitale identiteit. 
e. Internetseksualiteit. In de literatuurstudie bleek dat intensief internettende jongeren 
regelmatig experimenteren met cyberseks/webcamseks, maar dat alle jongeren op internet te 
maken krijgen met een grote hoeveelheid pornografisch materiaal. De cyberseks is enkel bij 
de eerste cursus aan bod geweest in een presentatie van twee leerlingen. Volgens de 
vierdeklassers wordt er veel aan cyberseks gedaan onder jongeren, al deden zij het zelf niet. Ik 
kan lastig inschatten waarop hun uitspraken gebaseerd zijn, daarvoor is het onderwerp 
wellicht ook te gevoelig. 
De toegankelijkheid van pornografisch materiaal is in de tweede cursus aan bod gekomen, 
onder andere door het filmpje dat hierover gemaakt werd door drie jongens. In het 
daaropvolgende gesprek, helaas maar met de helft van de groep gevoerd, bleek dat de 
leerlingen inderdaad veel te maken krijgen met seksuele beelden op internet, en dat ze daar 
vaak niet op zitten te wachten. De stereotypes van man/vrouwverhoudingen heb ik gebruikt 
om de leerlingen inzicht te geven in de mate waarin ze beïnvloed worden door bepaalde 
media. Vooral de meisjes van de tweede klas gaven aan het huidige stereotype van de man als 
‘pimp’ en de vrouw als ‘bitch’vervelend te vinden, waarbij ze echter wel aangaven er ook aan 
gewend te zijn. Beide vormen van internetseksualiteit verdienen op basis van deze ervaringen 
meer aandacht in de onderwijstheorie over de digitale identiteit, omdat ze belangrijk zijn bij 
de seksuele ontwikkeling van jongeren. Een vak als mediawijsheid zou een belangrijk 
tegenwicht kunnen bieden aan de manier waarop seksualiteit in de media (en specifiek op 
internet) naar voren komt. Ook het experimenteren met cyberseks zou hierbij besproken 
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moeten worden, om de leerlingen voor zichzelf te leren inzien wat ze wel en niet prettig 
vinden. 
f. (online) gamen. In de conclusies van beide cursussen is reeds de ambivalente positie van het 
(online) gamen aan bod gekomen, zoals zij in de praktijk naar voren kwam. Doordat 
voornamelijk jongens gamen, en meisjes het vaak zelfs stom vinden, ontstaan er verhitte 
discussies in de lessen over het gamen. Aangezien het voor het merendeel van de leerlingen 
toch geen relevant onderwerp is, zou ik willen concluderen dat (online) gamen wel aandacht 
verdient binnen lessen over de digitale identiteit, maar slechts zijdelings. Het gamen is echter 
wel een onderwerp dat mijns inziens uitputtend behandeld zou moeten worden met fanatieke 
gamers, omdat hun digitale identiteit voor een groot deel hierdoor gevormd wordt. Ik noemde 
al de mogelijkheid om bijvoorbeeld een cursus te ontwikkelen die enkel voor geïnteresseerde 
gamers bedoeld is, en inzoomt op zowel de aantrekkelijke- en educatieve- als de verslavende 
factoren  van het gamen. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er in het hoofdstuk over de digitale identiteit 
een aantal digitale-generatiekenmerken, internetvraagstukken en internetactiviteiten zijn 
geformuleerd die zeer bruikbaar zijn gebleken in de praktijk van het lesgeven. 

De laatste vier deelvragen zijn aan bod gekomen in het derde hoofdstuk: 
6. Hoe kan binnen de opvoeding van jongeren structurele aandacht aan de 
digitale identiteit geboden worden?
Als antwoord op deze deelvraag heb ik het concept van kritische reflectie beschreven: door 
een kritische bril op te zetten en daarmee naar zijn/haar digitale identiteit te kijken, kan een 
leerling zich bewust worden van zijn eigen houding en gedrag op internet, en daaruitvolgend 
keuzes maken die goed zijn voor hem/haar. Filosofisch gezien hangt kritische reflectie samen 
met autonomie en zelfsturing, beide waarden die in de hedendaagse samenleving als zeer 
relevant worden gezien. 
7. In hoeverre wordt er binnen het onderwijs aandacht besteed aan kritische 
reflectie op de digitale identiteit?
In mijn literatuuronderzoek bleek dat er in het onderwijs überhaupt nog weinig aandacht is 
voor de sociale omgang met internet door jongeren. Dit zou mede te maken kunnen hebben 
met de digital immigrantfactor: de ouders en leraren hebben geen toegang tot de virtuele 
gemeenschappen van jongeren, en snappen ook de online sociale dynamiek niet. In de praktijk 
heb ik dezelfde observaties gedaan bij zowel ouders als leraren. De aandacht die binnen het 
onderwijs besteed wordt aan de digitale identiteit, is vooral gericht op de risico´s en negatieve 
gevolgen van het internet. Een voorbeeld hiervan is het Diploma Veilig Internet zoals 
besproken in paragraaf 3.2. De identiteitsgerichte aanpak van kritische reflectie heb ik niet 
kunnen vinden. 
8. Op welke wijze wordt de kritische reflectie van jongeren binnen de bestaande  
onderwijstheorie bevorderd?
In bronnen die gelieerd zijn aan de humanistische onderwijstheorie, heb ik aanwijzingen 
gevonden voor het bevorderen van kritische reflectie in het algemeen. Zo bleek dat niet alleen 
de reflectie op de eigen waarden van belang is bij kritische reflectie, maar ook het 
ontwikkelen van vaardigheden om daarover te communiceren. Vaardigheden die onder andere 
genoemd zijn: kritische vragen stellen, afwegen van bewijs en het ter discussie stellen van het 
alom aanvaarde. Maar ook bepaalde houdingen dienen te worden ontwikkeld om de kritische 
reflectie van jongeren te bevorderen: openheid, opschorten van oordeel, opnieuw willen 
onderzoeken, het durven nemen van verantwoordelijkheid, het kunnen bijstellen van 
meningen en gedrag, serieus luisteren en belangstellend feedback geven. Verder is het om de 
reflectie te bevorderen belangrijk om de eigen ervaringen van de leerlingen bij de les te 
betrekken. Ook kan reflectie achteraf plaatsvinden, bijvoorbeeld via schriftelijke reflectie-
opdrachten. 
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9. Hoe kan het bevorderen van kritische reflectie op de digitale identiteit binnen 
het onderwijs vanuit de literatuur vormgegeven worden? 
Om deze deelvraag te beantwoorden heb ik de bevindingen van deelvraag 8 verbonden met de 
theorie over de digitale generatie. Zo kwam ik tot het inzicht dat het bevorderen van de 
kritische reflectie op de digitale identiteit binnen het onderwijs niet te veel de vorm van 
voorlichting moet aannemen. Er is dan te weinig ruimte voor het zelfstandige denken van de 
leerling, en er wordt dan te veel de nadruk gelegd op de negatieve aspecten van internet. Een 
meer omvattende aanpak zou ook over de positieve aspecten moeten gaan, en ik concludeerde 
dat de internetvraagstukken beide kanten in zich hebben. Verder bleek het voeren van 
gesprekken met de leerlingen vanuit zowel de humanistische- als digitale-generatieliteratuur 
van groot belang, en nam ik mij voor om ook de eigen online ervaringen van leerlingen bij de 
lessen te betrekken. Dit is in de praktijk behoorlijk gelukt, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de 
discussie die gevoerd is over het internetgebruik op school. De genoemde houdingen, 
benodigd om kritisch te reflecteren, zijn in gesprekken goed aan te moedigen. Verder zou 
openheid bevorderd kunnen worden door onderwerpen van verschillende kanten te belichten. 

Concluderend kan gezegd worden dat in hoofdstuk 3 is gepleit voor het bevorderen van 
kritische reflectie op de digitale identiteit door jongeren binnen het onderwijs, en dat er in de 
literatuur aanwijzingen zijn gevonden om die kritische reflectie op de digitale identiteit 
concreet vorm te geven. Bovenal echter bleek uit hoofdstuk 3 dat er een uitbreiding van 
onderwijstheorie nodig is als het gaat over de omgang van leerlingen met internet, er is nog 
nauwelijks (beproefd) lesmateriaal dat daar aandacht aan besteedt. 

7.2 De twee cursussen
In paragraaf 7.1 zijn de praktijkervaringen ten aanzien van de digitale generatie en het sociale 
internetdomein vergeleken met de literatuur. In deze paragraaf wil ik nog een paar conclusies 
noemen op basis van de opzet van de cursussen zoals besproken in hoofdstuk 4, 5 en 6. 
Opzet, doelen en doelgroep: het is voor mij zeer leerzaam geweest om eerst een explorerende 
cursus aan 4VWO-leerlingen te geven. Door hen heb ik inzicht gekregen in hoe jongeren écht 
naar het gebruik van internet kijken. En ook al is hun eigen inbreng minder groot geweest dan 
ik had gehoopt, toch hebben zij met hun uitstekende presentaties precies laten zien waar ze 
toe in staat zijn, en hoe zij de internetonderwerpen benaderden. Ik was ook blij met het niveau 
van de vierdeklassers, die zoals ik verwachtte inderdaad in staat waren om meer afstand te 
nemen van de materie en er ook abstract over na te denken. In die zin hebben zij naar 
tevredenheid gefungeerd als co-researchers. Verder boden de zes lessen van tachtig minuten 
bij beide cursussen voldoende ruimte voor diepgang en het redelijk grondig behandelen van 
de internetvraagstukken, de internetactiviteiten en de afronding. 
De tweedeklassers bleken zoals verwacht veel intensiever gebruik te maken van internet dan 
de vierdeklassers, en ik heb tijdens de tweede cursus voortdurend het idee gehad dat het voor 
de 13/14 jarigen veel relevanter was om les te krijgen over de digitale identiteit. Ook in de 
literatuur werd de risicogroep met de leeftijd 12-15 aangeduid, wat in de praktijk wat mij 
betreft bevestigd is. Wel moet gezegd worden dat veel leerlingen zich prima bewust leken van 
de valkuilen van internet, maar ik kan lastig inschatten in hoeverre dat op alle fronten gold. 
Ook al is het werken met de tweede klas dus goed bevallen in het kader van mediawijsheid, 
toch zou ik ook de aanbeveling willen doen om dit soort lessen al aan de brugklas aan te 
bieden. Eerste en tweede klas van de middelbare school lijken mij de beste doelgroep voor 
een cursus mediawijsheid. Mijn verwachting is dat de eersteklassers nog meer in de beginfase 
van het intensief gebruik van internet zitten. Daardoor zullen ze wellicht ook beter opletten, 
meer openstaan voor de materie, en minder weerstand hebben. Hier zal echter mee 
geëxperimenteerd moeten worden, wat buiten dit onderzoek ligt. Dat geldt ook voor het 
niveau van de leerlingen: in de literatuur kwam naar voren dat leerlingen van het VMBO nog 
veel intensiever gebruikmaken van internet, evenals allochtone leerlingen. Het valt dus te 
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verwachten dat deze groepen ook dringender een vak als mediawijsheid nodig hebben. De 
lesopzetten die ik in dit onderzoek heb gebruikt waren afgestemd op het niveau HAVO/VWO, 
en wellicht dienen ze aangepast te worden om geschikt te zijn voor bijvoorbeeld VMBO-
leerlingen. Ook dit vereist verder onderzoek. 
Pedagogiek en didactiek:. Het creëren van een veilige sfeer is regelmatig gelukt, en leek ook 
goed te werken om leerlingen persoonlijke ervaringen in te laten brengen. Soms was de sfeer 
in de groep echter te chaotisch, waardoor kinderen elkaar bijvoorbeeld uitlachten. Hier heb ik 
getracht zeer streng op te reageren. 
De verschillende rollen die ik in de twee cursussen heb aangenomen, zijn succesvol gebleken. 
Bij de eerste cursus was mijn afzijdige houding vruchtbaar om beter te zien wat de leerlingen 
inbrachten. Bij de tweede cursus heb ik veel actiever orde gehouden en de lesinhoud gestuurd. 
Dit had echter nog sterker gekund. Zoals ik al beschreef in mijn ‘docentenprofiel’, heb ik 
soms moeite met orde houden en streng zijn. 
Het gebruiken van dialogische werkvormen bleek aan de ene kant zeer geschikt om de 
onderwerpen te behandelen. Er is zeer goed gediscussieerd, en er zijn ook goede 
onderwijsleergesprekken gevoerd. Aan de andere kant leidde de nadruk op dialoog mijns 
inziens soms ook tot meer onrust, en zouden meer individuele oefeningen wellicht ook 
werken. 
Het elkaar laten evalueren door de leerlingen is een goede zet geweest. Ze bleken in beide 
cursussen prima in staat om elkaar feedback te geven, en het te ontvangen. Daarbij moet wel 
gezegd worden dat op de Werkplaats veel aandacht is voor feedback geven, en dat het op 
andere scholen misschien lastiger zou werken. 
De leeromgeving: met het recent ingevoerde ‘werkplaatsleren’ onderscheidt de Werkplaats in 
Bilthoven zich van andere scholen door onder andere veel meer nadruk op de zelfstandigheid 
van de leerlingen, maar ook het samenwerken in groepjes. Mijn lessen zullen hierdoor 
beïnvloed zijn, en voor het geven van Mediawijsheid op een andere school zal wellicht een 
aantal aanpassingen aan de lessen nodig zijn. 
De afronding: ik heb twee soorten afronding gebruikt in het praktijkgedeelte, het geven van 
een presentatie en het maken van een filmpje. Beide vormen van afronding werden door de 
leerlingen in hun evaluatieformulier als leerzaam bestempeld. Mijn observatie was dat het 
geven van een presentatie zorgt voor veel meer kennis van zaken, doordat de nadruk meer ligt 
op kennisoverdracht. Bij de filmpjes die de leerlingen hadden gemaakt, zag ik dat de criteria 
vaak niet echt werden nageleefd, maar dat het enthousiasme van de leerlingen wel heel groot 
was. In de evaluatie van de tweede cursus gaven de leerlingen aan dat ze wel degelijk ook wat 
betreft informatie veel geleerd hadden over hun internetonderwerp. 
Concluderend kan ik echter zeggen dat beide vormen van afronding bruikbaar zijn in de 
context van lessen over de digitale identiteit. Het maken van een presentatie zal makkelijker 
zijn voor leerlingen, en ze wellicht dwingen tot meer kennisopname, maar het laten maken 
van een filmpje heeft weer andere voordelen: de leerlingen zijn zeer enthousiast, moeten veel 
intensiever samenwerken, zijn veel creatiever bezig en steken ook nog wat op over hun 
onderwerp. Mijn opzet was om ze de filmpjes echt zelf te laten maken, en ik heb me dan ook 
niet bemoeid met wie er wel of niet een camera had, en wie er wel of niet video’s kon 
monteren. Ik hoopte dat ze hier zelf uit zouden komen, en die hoop werd grotendeels 
bevestigd. Eén van de zeven groepjes van de tweede klas heeft uiteindelijk geen filmpje 
gemaakt. 
Mediagebruik: het inzetten van veel YouTubefilmpjes is een goede zet gebleken. Zoals ik ook 
in mijn stage had gemerkt, kijken jongeren zeer geconcentreerd naar elk filmpje dat je opzet, 
en blijken ook uitstekend in staat om de kern van filmpjes samen te vatten. Een website als 
YouTube biedt daarmee zeer veel mogelijkheden tot educatief gebruik, wat niet alleen voor 
een vak als Mediawijsheid geldt, maar ook voor andere vakken. 
Ook wat betreft het zelf maken van filmpjes om de inhoud van het vak Mediawijsheid uit te 
leggen, zou ik willen concluderen dat dit een goede werkwijze is. Het kost wel wat tijd om zo
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´n filmpje te maken, maar de leerlingen zullen veel beter opletten, en je kunt het meerdere 
malen laten zien. 

7.3 Onderzoeksvraag en doelstelling
Na deze vergelijking van de uitkomsten van de deelvragen met de praktijkervaringen, en het 
bespreken van de conclusies ten aanzien van de beide cursussen, kan ik nu beginnen met het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag. Hierbij zal ook aan bod komen in hoeverre de 
tweeledige doelstelling van dit onderzoek, gehaald is. 
De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidde: 

Hoe kan binnen het voortgezet onderwijs de kritische reflectie van leerlingen op hun digitale 
identiteit bevorderd worden? 

Op basis van mijn literatuur- en praktijkonderzoek zou ik willen stellen dat het antwoord 
hierop luidt: door een cursus mediawijsheid, zoals uitgevoerd in dit onderzoek, op school aan 
te bieden. Uit de evaluaties van de leerlingen en mijn eigen observaties als 
onderzoeker/docent blijkt dat de leerlingen die mediawijsheid hebben gekregen, inderdaad in 
redelijke mate kritisch hebben gereflecteerd op hun digitale identiteit. Vrijwel alle leerlingen 
konden het concept van de digitale identiteit uitleggen, en het merendeel van de leerlingen gaf 
aan met kritische bril naar hun digitale identiteit te hebben gekeken. Ze vonden het maken van 
een filmpje leerzaam, en gaven de cursus gemiddeld een acht. Afgezien van het feit dat er nog 
genoeg verbeteringen mogelijk zijn (kom ik zo op terug), is de cursus ‘Mediawijsheid: het 
digitale Ik’ er wat mij betreft in geslaagd om de leerlingen inderdaad kritisch te laten 
reflecteren op hun digitale identiteit. 
Mijn doelstelling bestond uit twee samenhangende doelen: 
1. Er wordt onderzocht in hoeverre binnen bestaande onderwijstheorie aandacht besteed 
wordt aan de digitale identiteit van jongeren. Na onderzoek bleek dat er weinig aandacht 
besteed wordt aan de digitale identiteit van jongeren binnen bestaande onderwijstheorie. De 
aandacht die er is, richt zich vaak voornamelijk op de negatieve aspecten van het 
internetgebruik. 
2. Er wordt een lokale onderwijstheorie ontwikkeld, als uitbreiding van de bestaande 
onderwijstheorie, die zich richt op de digitale identiteit van jongeren. Deze onderwijstheorie 
is getoetst aan de praktijk. Met de opzet van- en de praktijkervaringen met deze cursus, samen 
met de verzamelde literatuur over de digitale generatie, heb ik inderdaad een lokale 
onderwijstheorie kunnen ontwikkelen die gestoeld is op de praktijk. Zij is nog pril en behoeft 
nog veel onderzoek, maar mijns inziens is er een fundament om de digitale identiteit van 
jongeren binnen het voortgezet onderwijs te behandelen. Samengevat omvat de lokale 
onderwijstheorie: 
- Het overkoepelende concept van de digitale identiteit, dat bruikbaar is gebleken om het 
geheel aan gedragingen en houdingen binnen het sociale internetdomein bespreekbaar te 
maken binnen de lessituatie. De ontwikkelde internetvraagstukken helpen het ambivalente 
karakter van internet te verbinden met de digitale identiteit. Verder sluit de identiteitsgerichte 
aanpak aan bij onder andere het humanistisch vormingsonderwijs en burgerschapsvorming. 
- De theorie over de digitale generatie. De verzamelde kenmerken en het internetgedrag van 
de digitale generatie bieden duidelijke achtergrondinformatie voor docenten die 
mediawijsheid geven. 
- De theorie over kritische reflectie. Kritische reflectie, in de praktijk vertaald naar ‘een 
kritische bril opzetten’, is een behoorlijk goed instrument gebleken om leerlingen inzicht te 
geven in hun digitale identiteit. Binnen het hvo is reflectie al een belangrijk onderdeel, in het 
reguliere onderwijs is er minder aandacht voor.  
- De cursus ‘Mediawijsheid: het digitale Ik’: in de vorm van heldere lesopzetten, voorzien van 
doelen, praktijkervaringen en evaluaties, biedt de cursus een goede leidraad voor docenten om 
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lessen te geven over de digitale identiteit. Mediawijsheid zou apart gegeven kunnen worden, 
maar ook als onderdeel van bijvoorbeeld levensbeschouwing. Voor oudere leerlingen zou als 
onderdeel van filosofie wellicht ‘cyberspacefilosofie’ gegeven kunnen worden, waarbij 
ingegaan wordt op bijvoorbeeld de internetvraagstukken, en nagedacht wordt over de 
toekomst. 

Deze onderwijstheorie heeft pas twee cycli van doordenken en beproeven doorlopen. Daarbij 
hebben slechts drie kleine groepen leerlingen les gekregen. De conclusies die ik getrokken 
heb op basis van het praktijkonderzoek, zijn daardoor niet representatief. Eerder zijn ze 
richtinggevend. De lesexperimenten die ik samen met de leerlingen heb gedaan, zijn echter 
goed genoeg bevallen om als basis te dienen voor een lokale onderwijstheorie. 
Zaken die nader onderzoek verdienen: 

- De geschikte leeftijd en niveau van leerlingen om mediawijsheid te krijgen
- Het op zorgvuldige wijze behandelen van digitaal pesten in de klas
- De internetvraagstukken verder concreet maken
- De mate waarin een andere leeromgeving dan de Werkplaats aanpassingen aan de 

lesopzetten behoeft
- Goede criteria voor de filmpjes van de leerlingen

Aanbevelingen: 
- Het werken met kleine, overzichtelijke groepen leerlingen is aan te raden
- brugklas
- Meer kennis over de geschiedenis van het internet in de lessen verwerken
- In lessen meer ingaan op het verschil tussen normale en online communicatie
- Meer aandacht schenken aan de leerzame aspecten van internet
- Meer werken met huiswerk
- De concepten van privacy en peer-to-peervorming meer aandacht schenken

7.4 De methodologische kwaliteit
De methodologische objectiviteit is in grote lijnen van goede kwaliteit geweest. 
De externe betrouwbaarheid heb ik gehandhaafd door: 

1. Het onderzoek in deze tijd te plaatsen door de internetapplicaties van dit moment te 
bespreken, terwijl de internetvraagstukken en de digitale identiteit juist 
langetermijnfenomenen zijn. Over vijf jaar zou een soortgelijk onderzoek uitgevoerd 
kunnen worden, met andere internetapplicaties maar met dezelfde concepten van 
digitale identiteit en internetvraagstukken. 

2. Een audit trail: ik heb alle relevante informatie bewaard. Alle bronnen die ik heb 
gebruikt zijn na te gaan, maar ook de ingevulde evaluatieformulieren heb ik bewaard, 
evenals aantekeningen van gesprekken met contactpersonen en begeleiders. 

3. Mijn rol als onderzoeker/docent: in het praktijkonderzoek heb ik een dubbele rol 
gespeeld, zowel die van onderzoeker als die van docent. Ik had mij voorgenomen om 
deze rollen zoveel mogelijk gescheiden te houden door wel te handelen als docent, 
maar tegelijkertijd mentale aantekeningen te maken over wat ik precies deed, wat mijn 
beleving daarbij was en hoe de groep erop reageerde. Dit is niet altijd makkelijk 
geweest. Ik heb regelmatig met weerstand van de leerlingen te maken gehad, en dan 
was het soms moeilijk om objectief te blijven denken. Het naderhand reflecteren op de 
lessen, met behulp van Korthagen (zie paragraaf 4.1), en het interpreteren van de 
evaluaties van de leerlingen verliep ook niet altijd zonder slag of stoot. Soms werd 
mijn blik vertroebeld door mijn wens om goede resultaten te halen, of kon ik moeilijk 
objectief de les evalueren omdat ik haar als moeilijk had ervaren. Desalniettemin heb 
ik uiteindelijk behoorlijk goed kunnen reflecteren op zowel de lessen als mijn 
functioneren als docent, zoals zichtbaar in de praktijkervaringen en conclusies bij de 
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lessen. Verder heb ik in de inleiding reeds een schets gegeven van hoe mijn manier 
van lesgeven en mijn verborgen curriculum. 

De interne validiteit is grotendeels bewaard gebleven door: 
1. Een duidelijke onderzoeksopzet. Zowel het theoretisch kader als het praktijkonderzoek 

zijn duidelijk omschreven, en vallen binnen het kader van ontwikkelingsonderzoek. 
Wel is het de eerste keer geweest dat ik een dergelijk onderzoek uitgevoerd heb. Een 
volgende keer zou ik het nog veel gestructureerder aanpakken. Ik heb bepaalde 
stappen soms door elkaar heen uitgevoerd, wat de interne validiteit kan hebben 
aangetast. 

2. Een logboek: door na de lessen aantekeningen en reflecties op te schrijven in mijn 
logboek, heb ik voorkomen dat mijn conclusies door de tijdsfactor vertekend raakten. 

3. Het inschakelen van onderzochten als medeonderzoekers: de leerlingen hebben bewust 
gefungeerd als medeonderzoekers, en mij mede door de evaluaties hun visie op de 
lessen gegeven. Ook tijdens de lessen heb ik regelmatig gevraagd in hoeverre een 
bepaalde onderwerp op school behandeld diende te worden, en hoe. 

4. Vragen van commentaar aan collega's buiten het project: ik heb regelmatig advies en 
commentaar gevraagd aan collega’s op de Werkplaats, mijn begeleiders, familie en 
medestudenten. 

Tot slot de subjectiviteit van dit onderzoek:
1. Een evenwichtige balans tussen betrokkenheid en afstandelijkheid: Zoals al eerder 

beschreven is dit soms lastig geweest, vooral als een les niet ging zoals ik wenste. 
Over het algemeen was er echter wel een behoorlijk goede balans. 

2. Openheid, niet alleen van geest maar ook opgevat als openhartigheid: ik heb zoveel 
mogelijk openheid proberen na te streven, en ben ook openhartig geweest. 

3. Zelfinzicht: het kunnen onderscheiden van wat van de onderzoeker komt en wat van 
de ander komt. Bij het interpreteren van de evaluaties van de leerlingen heb ik hier wel 
moeite mee gehad, maar na commentaar van mijn begeleiders heb ik een betere balans 
kunnen vinden tussen wat van mij kwam en wat van de leerlingen. 

4. Het vermogen van rolneming: het verplaatsen in het perspectief van de ander, om de 
ander te begrijpen en te kunnen anticiperen: door de bestudering van de theorie over 
de digitale generatie kwam ik goed beslagen ten ijs tijdens de lessen. Ik ben zelf ook 
nog net onderdeel van de digitale generatie, en kon daardoor het internetgedrag van de 
leerlingen prima inschatten. 

Over het geheel gezien ben ik er mijns inziens tijdens dit afstudeeronderzoek behoorlijk in 
geslaagd om 'recht [te] doen aan het object van studie: het object van studie te laten spreken 
en niet te vertekenen'. In de toekomst zal moeten blijken in hoeverre een vak als 
Mediawijsheid een plek krijgt binnen het onderwijs. Het is de vraag hoe lang het nodig is: 
over niet al te lange tijd zijn alle ouders en leraren zelf ook onderdeel van de digitale 
generatie. Dat neemt niet weg dat basiskennis over media als het internet in mijn opinie 
noodzakelijk is, aangezien die media een steeds grotere invloed op ons krijgen. Het valt te 
verwachten dat binnen afzienbare tijd iedereen apparaten bij zich draagt met een snelle 
internetverbinding, een uitstekende camera en allerlei mogelijkheden tot commucatie. De 
netwerkstructuur van de samenleving zal daarmee alleen maar versterkt worden: we kunnen te 
allen tijde met iedereen contact onderhouden, en alle mogelijke informatie uitwisselen. 
De digitale identiteit zal daarmee steeds meer vergroeien met de ‘normale’ identiteit. Dit 
onderzoek heeft hopelijk bijgedragen aan het besef dat er binnen het onderwijs structureel 
aandacht geschonken dient te worden aan deze alsmaar groeiende invloed van media en 
technologie op ons leven. Het kritisch leren reflecteren op de digitale identiteit lijkt 
vooralsnog een goede manier om daaraan vorm te geven. 
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Algemene kenmerken van de cursus Mediawijsheid: het digitale Ik

Doelgroep: brugklas en tweede klas havo/vwo 

Beginsituatie: de leerlingen kennen de begrippen ‘digitale identiteit’, of ‘kritische bril 
opzetten’ nog niet. Wel wordt er vanuit gegaan dat alle leerlingen ervaring hebben met 
internet, en dat de meeste het internet ook intensief zullen gebruiken. 

Algemene doelstellingen: 
De leerling kan kritisch reflecteren op zijn/haar digitale identiteit
De leerling kan kritische vragen stellen ten aanzien van de lesstof, de rol van docent en 
zijn/haar digitale identiteit. 
De leerling kan eigen ervaringen verbinden met de aangeboden lesstof
De leerling kan samen aan een project werken met medeleerlingen
De leerling kan een specifiek internetonderwerp problematiseren (de verschillende kanten 
ervan belichten) en er een presentatie over geven/filmpje over maken
De leerling kent de problematiek van de belangrijkste onderdelen van het sociale 
internetdomein: MSN, internet en seksualiteit, profielsites, (online) gamen, cyberpesten

Docent: om deze lessen te kunnen geven is op zijn minst ruime ervaring met internet vereist, 
plus het lezen van dit afstudeeronderzoek. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun digitale 
identiteit leren kennen, wat vooral door veel vragen stellen en discussies uitlokken bevorderd 
wordt. 

Leeromgeving: om veel met nieuwe media te kunnen werken, is een lokaal met computer, 
internet en beamer essentieel. De beste manier om de gesprekken en discussies te voeren, is 
een kring. 
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 Les 1: Het digitale Ik deel 1: Wie ben jij (online)?

Doelstellingen: 
- De leerling kent de aard en het doel van de cursus en zijn/haar rol daarin
- De leerling kan het internetgebruik van een medeleerling kort samenvatten
- De leerling kent het begrip ‘het digitale ik’ en kan dat verbinden met eigen ervaringen
- De leerling kiest een onderwerp voor een filmpje, en maakt met zijn/haar groepje een plan 

van aanpak om dat filmpje te maken

Benodigdheden: computer met internet en beamer. 

1. Inleiding [5 minuten]: introductie van de docent - korte uitleg van inhoud van de cursus, 
les 1 en leerlingen als co-researchers/experts. De docent probeert duidelijk te maken dat het 
niet gaat om voorlichtinglessen, waarin de docent de leerlingen vertelt wat ze wel en niet 
moeten doen, maar om lessen waarin de docent samen met de leerlingen het sociale 
internetdomein in kaart probeert te krijgen. 

2. Leerling-leerlinginterview [15 minuten]: ‘Wat doe jij op internet?’ Elke leerling 
interviewt 5 minuten (de docent gebruikt een stopwatch) zijn/haar buurman over wat hij/zij 
doet op internet. Voorbeeldvragen: 
- Wat doe je het liefst op internet? 
- Wat zijn je favoriete websites? 
- Waar heb je de grootste hekel aan op internet? 
- Wanneer was je voor het laatst heel blij door internet? 
De leerlingen moeten goed naar elkaar luisteren, want na tien minuten wordt elke leerling 
geacht de andere leerling kort te presenteren. 

3. Filmpje 'mediawijsheid' met toelichting [10 minuten] : Mediawijsheid gaat dus over 1. 
Bewust zijn van je eigen gedrag en houding ten opzichte van internet, en 2. Het bewust zijn 
van de invloed van technologieën als internet op je dagelijks leven. Uitleg over dat de eerste 
twee lessen vooral over de eerste component zullen gaan, de eigen houding en gedrag ten 
aanzien van internet: wie is jouw ik eigenlijk? En ten opzichte van internet? 

4. Kort gesprek over identiteit [25 minuten]: uitleg dat het ‘ik’ een lastig concept is. Er zijn 
aspecten van je ‘ik’waar je mee geboren wordt, zoals geslacht of uiterlijk en er zijn aspecten 
die je zelf kiest, zoals vrienden, werk, lidmaatschap in een politieke partij, favoriete muziek of 
kledingstijl. Verder uitleg over normen en waarden, en dat die ook onderdeel zijn van de 
identiteit. Normen en waarden zijn lastig te plaatsen als het gaat om zelf kiezen of meekrijgen 
bij je opvoeding. 

5. Uitleg over de afronding [25 minuten]: uitleg over het filmpjes maken – uitleg over het 
cijfer: driekwart van het cijfer wordt door het gemaakte filmpje bepaald, één kwart door de 
inzet tijdens de les – onderwerpen kiezen – plannen maken met groepje – presenteren van 
plannen aan de hele groep gevolgd door eventuele vragen. 
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Les 2: Het digitale ik deel 2: wat vind je belangrijk online?

Doelstellingen: 
- De leerling kan zijn/haar nickname verbinden met de associaties die medeleerlingen erbij 

hebben
- De leerling kan de virtuele waarden van Mr. X uit het filmpje herhalen
- De leerling kan eigen waarden noemen, en die vergelijken met zijn/haar virtuele waarden
- De leerling kan met zijn/haar groepje werken aan de eindopdracht: het maken van een 

filmpje, en de tussenstand presenteren aan de groep
- De leerling kan kritische vragen stellen over de eindopdrachtplannen van medeleerlingen

Benodigdheden: bakje, kleine lege papiertjes om op te schrijven, computer met internet en 
beamer. 

1. Inleiding [5 minuten]: uitleg over de inhoud van de les: in deze les gaan we ons 
digitale ik verder onderzoeken. 

2. De ‘nicknamegame’ [25 minuten]: elke leerling schrijft één van zijn/haar nicknames 
op een briefje. Alle briefjes worden in het bakje gedaan, dat de kring rondgaat. Elke 
leerling mag één briefje pakken en de nickname die daar op staat voorlezen. De groep 
moet eerst associëren: waar doet die naam je aan denken? Vervolgens mogen ze raden 
van wie de nickname is, en moet diegene zich ook kenbaar maken. Daarbij stelt de 
docent nog wat vragen ten aanzien van die nickname: waarom heb je die gekozen? 
Herken je iets in de associaties van de medeleerlingen?

3. Filmpje over Mr. X kijken [5 minuten]: in dit zelfgemaakte filmpje komt Mr. X aan 
het woord, die vertelt over zijn internetgebruik. Hierbij passeren de populairste 
internetactiviteiten de revue: MSN, online games, profielsites. Bij elke activiteit vertelt 
Mr. X wat hij er fijn aan vindt, en vooral ook wat hij er belangrijk aan vindt. Bij MSN 
is dat bijvoorbeeld eerlijkheid en zichzelf zijn, bij online games is dat juist iemand 
anders, een stoer karakter zijn. Maar ook hierbij vindt hij betrouwbaarheid en 
eerlijkheid belangrijk, vooral bij teamgenoten. Bij de profielsites zet hij alleen foto’s 
en filmpjes erop waar hij een beetje stoer of leuk op staat. Verder zet hij er geen 
persoonlijke informatie op. Wel vertelt hij dat hij er via Hyves achter kwam dat zijn ex 
een nieuw vriendje had, en dat hij dat toch niet zo leuk vond, ondanks dat hij het ook 
wel wilde weten. 

4. Gesprek over (virtuele) waarden [25 minuten]: aan de hand van het zojuist gekeken 
filmpje wordt een onderwijsleergesprek gevoerd over waarden, dingen die belangrijk 
zijn. In hoeverre zijn je waarden op internet hetzelfde? En als ze anders zijn, hoe dan?

5. Werken aan afronding [25 minuten]: de leerlingen krijgen een kwartier om aan hun 
opdracht te werken. Aan het eind van het kwartier wordt er weer een korte ronde van 
voortgangpresentatie gedaan, en kunnen de medeleerlingen kritische vragen stellen. 
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Les 3: Invloed van de media op ons leven deel 1: man/vrouwverhoudingen

Doelstellingen:
- De leerling kan dertien stereotypen man en vrouw onderscheiden in een animatiefilmpje
- De leerling kan het man/vrouwbeeld beschrijven dat naar voren komt in de videoclip van 

Fifty Cent en de reclame van Axe
- De leerling kan discussiëren over de invloed op zijn/haar eigen leven van het nieuwe 

man/vrouwbeeld in de media. 
- De leerling kan met zijn/haar groepje werken aan de eindopdracht: het maken van een 

filmpje, en de tussenstand presenteren aan de groep
- De leerling kan kritische vragen stellen over de eindopdrachtplannen van medeleerlingen

Benodigdheden: computer met internet en beamer.

1. Inleiding [10 minuten]: recapitulatie van cursus tot nu toe, nog een keer vertonen van 
filmpje over mediawijsheid – uitleg over het thema van deze les: de invloed van 
(digitale) media op ons ik wordt steeds groter, naarmate we meer omringd worden 
door die media. Je kunt er niet meer omheen, denk alleen maar aan reclames: 
billboards, tvreclames, popups, videoclips, iedereen wordt de hele dag door 
ongevraagd geconfronteerd met media. Dit heeft hoe dan ook invloed op ons: hoe we 
onszelf zien en hoe we ons gedragen. Wat zijn de normen en waarden die de media 
uitstralen, en in hoeverre komen die overeen met onze eigen normen en waarden? Eén 
van de punten waarop onduidelijk is hoe groot de invloed van de media is, is de 
verhouding tussen mannen en vrouwen. De man/vrouwverhouding in media staat 
centraal in les 3. 

2. ‘Oude’ stereotypen man en vrouw [15 minuten]: een animatiefilmpje wordt 
vertoond waarin dertien stereotypen over mannen en vrouwen voorkomen. De groep 
wordt opgedeeld in een jongensgroep en een meisjesgroep. De jongensgroep moet de 
dertien stereotypes over vrouwen opschrijven, de meisjesgroep de dertien stereotypes 
over mannen. Na afloop van het filmpje worden de stereotypes voorgelezen en kort 
besproken op hoe reëel ze zijn. 

3. ‘Nieuwe’ stereotypen man en vrouw [15 minuten]: uitleg over dat er tegenwoordig 
een nieuw stereotype bij is gekomen, dat zeer veel voorkomt in de media – vertoning 
van twee filmpjes waarin dit nieuwe stereotype voorkomt: de videoclip ‘Candyshop’ 
van rapper Fifty Cent en de Axe-reclame waarin één man door het spuiten van 
deodorant duizend mooie vrouwen achter zich aan krijgt op het strand – wederom 
moeten de jongens tijdens het kijken het stereotype van de vrouw beschrijven en de 
meisjes die van de man - nabespreking: welk beeld van mannen en vrouwen komt 
hierin naar voren? In hoeverre worden jullie hierdoor beïnvloed?

4. Invloed van de media [20 minuten]: bespreking van de website 
http://www.proaname.web-log.nl/ (proana = pro-anorexia), waarop meisjes anorexia 
verheerlijken - vraag om te bespreken met groep: is dit een voorbeeld van de invloed 
van het schoonheidsideaal op jongeren? 

5. Werken aan afronding [20 minuten]: de leerlingen krijgen weer een kwartier om aan 
hun opdracht te werken, gevolgd door presentatie en kritische vragen
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Les 4: Invloed van de media op ons leven deel 2: internet bevrijdend of 
onderdrukkend?

Doelstellingen: 
- De leerling kan minstens één factor noemen waarmee McDonalds haar product op een 

positieve manier presenteert in het internetspelletje ‘aqua tennis’
- De leerling kan uitleggen waarom het filmpje ‘kapitaal’ zo heet. 
- De leerling kent drie antwoorden op de vraag ‘wie is de baas op internet?’ 
- De leerling kan discussiëren over de stelling: de school heeft gelijk en moet ons 

beschermen tegen de verleiding van bepaalde websites en programma's

Benodigdheden: computer met internet en beamer

1. Inleiding [10 minuten]: uitleg over de inhoud van deze les. Vanaf het begin van het 
bestaan van internet zijn er democratische aspecten geweest, en onderdrukkende Big 
Brother-achtige (eventuele uitleg over wat Big Brother echt betekent) aspecten. 
Vragen die in deze les aan de orde komen, zijn: hoe vrij zijn wij op internet? Wie is de 
baas op internet? 

2. ‘Aqua tennis’ [15 minuten]: uitleg over de invloed van commercie, die voortdurend 
onze persoonlijkheid en gedrag probeert te sturen. Een nieuwe marketingtruc is de 
‘viral game’, een spelletje waar een merk verwerkt zit. Niet alleen komt de merknaam 
vaak voorbij, maar ook wordt een sfeer gecreëerd waarin het merk op een gunstige 
manier naar voren komt. Een paar leerlingen mogen het spelletje ‘aqua tennis’ spelen, 
een viral game waarbij een man en een dolfijn overkoppen met een visburger van 
McDonalds. De rest van de leerlingen moet ondertussen zoeken naar factoren die 
ingezet worden door McDonalds om hun product positief uit te laten komen in het 
spelletje. Na het spelen wordt een kort onderwijsleergesprek gevoerd over deze 
factoren. Vragen bij dit gesprek: werkt dit soort reclame? Kennen jullie andere 
voorbeelden? 

3. Bekijken van het filmpje ‘kapitaal’ [10 minuten]: in dit filmpje is alles zwart, 
behalve reclame. Vraag aan de leerlingen: waarom heet dit filmpje ‘kapitaal’? Korte 
nabespreking. 

4. Behandeling van de vraag ‘wie is de baas op internet?’ [20 minuten]: Bespreking 
van de ‘declaration of independence of cyberspace’ (zie paragraaf 2.2), uitleg dat de 
vrijheid die Barlow voor ogen had er deels wel en deels niet gekomen is,  praten over 
internetcensuur in China en andere landen, en de hulp die bedrijven als Google of 
Yahoo vaak bieden bij het achterhalen van persoonlijke informatie van burgers. Het 
antwoord op de vraag ‘wie is de baas op internet?’ is dus niet eenduidig: zowel 
burgers, overheden als commercie hebben de macht op internet. Maar ook de school 
bijvoorbeeld. Er is dus een hoge mate van controle uit te oefenen via het internet, dit is 
ook zichtbaar op de Werkplaats, waar verscheidene internetpagina’s verboden zijn, 
zoals hotmail, YouTube, MSN en allerlei spelletjespagina’s. Maar ook de Digitale 
Werkplaats (zie paragraaf 4.3) biedt veel mogelijkheden tot verregaande controle op 
de leerlingen. 

5. Discussie over stelling [25 minuten]: de school heeft gelijk en moet ons beschermen 
tegen de verleiding van bepaalde websites en programma's. 

Les 5: Presentaties van zelfgemaakte filmpjes deel 1

9
5



Doelstellingen: 
- De leerling kan met zijn/haar groepje het zelfgemaakte filmpje presenteren, inclusief 

stelling om over te discussiëren 
- De leerling kan een discussie voeren over de onderwerpen uit de zelfgemaakte filmpjes
- De leerling kan in een evaluatie zijn/haar eigen mening verwoorden ten aanzien van de 

zelfgemaakte filmpjes 

Benodigdheden: computer met internet en beamer. 

1. Inleiding [5 minuten]: uitleg over de inhoud van de les – het doel van deze laatste twee 
lessen is het bekijken van de gemaakte filmpjes, en aan de hand daarvan discussiëren over de 
onderwerpen die er in behandeld worden. Na elke discussie mogen de medeleerlingen op een 
klein evaluatieformulier de filmpjes en discussie beoordelen. De cijfers die hieruit berekend 
worden, vormen samen de helft van het cijfer voor het filmpje (het uiteindelijke cijfer is dus 
gemiddelde cijfer van de leerlingen + cijfer van docent x 3 + [cijfer inzet] : 4).

2

2. Presentatie filmpjes plus daaropvolgende discussie [60 minuten]: de leerlingen 
presenteren met hun groepje hun zelfgemaakte filmpje, en beginnen een discussie via één of 
meerdere stellingen die ze hebben bedacht. De docent leidt de discussies. 

3. Evaluatie [10 minuten]: de leerlingen mogen op evaluatieformulieren de filmpjes 
beoordelen op de vier criteria: 
a. Inhoud: het onderwerp wordt vanuit verschillende invalshoeken behandeld. 
b. Persoonlijke verbinding: het onderwerp wordt verbonden met eigen ervaringen. 
c. Discussie: het filmpje bevat minstens een stelling, waarover na de presentatie van het 
filmpje gediscussieerd kan worden. 
d. Creativiteit: is het filmpje creatief vormgegeven?

4. Afronding [5 minuten]: vooruitblik naar volgende week
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Les 6: Presentatie van zelfgemaakte filmpjes deel 2

Doelstellingen: 
- De leerling kan met zijn/haar groepje het zelfgemaakte filmpje presenteren
- De leerling kan in een evaluatie zijn/haar eigen mening verwoorden ten aanzien van de 

zelfgemaakte filmpjes en de hele cursus
- De leerling kent het verschil tussen cyberpesten en 'gewoon' grof taalgebruik op 

internet (veroorzaakt door de anonimiteit). 
- De leerling kan minstens één tip geven aan mensen die digitaal worden gepest. 

Benodigdheden: computer met internet en beamer

1. Inleiding [5 minuten]: uitleg dat dit de laatste les is – uitleg over de evaluatie aan het 
eind

2. Presentatie van zelfgemaakte filmpjes door leerlingen, gevolgd door discussies [30 
minuten]: één filmpje gaat over digitaal pesten, dat wordt vertoond zonder discussie 
(zie volgende werkvorm), het andere filmpje wordt vertoond plus discussie. 

3. Kort onderwijsleergesprek over digitaal pesten [20 minuten]: digitaal pesten 
verdient volgens de literatuur extra aandacht, en komt in deze cursus alleen aan bod 
als onderwerp van filmpjes van leerlingen. Vandaar een extra onderwijsleergesprek 
over dit onderwerp. Aan bod komt het onderscheid tussen ‘gewoon’ grof taalgebruik 
en pesten op internet. De leerlingen wordt gevraagd om samen met hun 
buurman/vrouw een paar tips op te schrijven voor kinderen die gepest worden via 
internet. 

4. Evaluatie van de filmpjes door de leerlingen [5 minuten]: de leerlingen evalueren 
de filmpjes van hun medeleerlingen aan de hand van de vier criteria. 

5. Evaluatie van hele cursus door leerlingen [15 minuten]: de leerlingen vullen de 
evaluatieformulieren van de hele cursus in (zie volgende bijlage). De docent vertelt 
nog eens extra dat de leerlingen anoniem blijven, en dat ze kunnen schrijven wat ze 
willen. 

6. Afronding [5 minuten]: bedanken voor inzet tijdens de cursus. 
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Bijlage 2: Evaluatie voor de cursus Mediawijsheid

Jij bent onderdeel geweest van de eerste zes lessen Mediawijsheid ooit gegeven. Daarom is jouw me-
ning ook heel belangrijk, ik beschouw jou als mede-onderzoeker. Dit is GEEN overhoring, je krijgt er 
dus ook GEEN cijfer voor. Ga er dus even voor zitten en probeer deze tien vragen zo eerlijk mogelijk 
te beantwoorden, ook negatieve kritiek is welkom. Probeer gewoon op te schrijven wat er in je op-
komt, als je maar iets opschrijft. Uiteraard is deze evaluatie anoniem, dus wat je opschrijft zal op 
geen enkele manier invloed hebben op het cijfer dat je nog krijgt voor je filmpje en je inzet in de les-
sen.

Vraag 1: Wat betekent het digitale Ik? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Vraag 2: Wat kun je zeggen over jouw digitale Ik, ten aanzien van: 

~ Wat je doet online:...................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

~ Wat je belangrijk vindt online (je waarden): ............................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Vraag 3: Het doel van deze cursus was dat jij met een kritische bril naar je eigen digitale Ik ging kij-
ken. Is dit gelukt? (omcirkel het juiste antwoord)

Ja/Nee, omdat: 
...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 4: Hieronder staat een aantal onderwerpen en activiteiten die in de cursus langs zijn gekomen. 
Geef elk een cijfer van 1t/m5, waarbij 1 staat voor helemaal niet leerzaam, en 5 voor heel erg leer-
zaam: 
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Filmpje met Mr. X: ... Zelf filmpjes maken: ... 

Onderwerp 'gamen': ... Discussie over internetregels op school: ...

Filmpje met stereotypes: ... Cyberpesten: ... 

Internet en seksualiteit: ... De 'nicknamegame': ... 

Onderwerp 'wie is de baas op internet?': ... Online spelletje met filet 'o fishburger: ...

Onderwerp 'anoniem en openbaar': ... Filmpje met uitleg over Mediawijsheid: ...

Vraag 5: Kun je onderwerpen/activiteiten bedenken die niet aan bod zijn gekomen, maar die volgens 
jou wel binnen de cursus Mediawijsheid passen? 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 6: Je hebt samen met je groepje een filmpje gemaakt als afronding van de cursus. Vind je dit 
een goede manier om iets te leren over een onderwerp? (omcirkel juiste antwoord)

Ja/Nee, omdat:....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 7: Kun je ten aanzien van het maken van het filmpje nog iets zeggen over: 

Jouw rol binnen het groepje: ...........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Het onderwerp van het filmpje: .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 8: Wat is voor jou het belangrijkste dat je hebt geleerd tijdens deze cursus? Als je niks geleerd 
hebt, of het niet belangrijk vond, beschrijf dat dan: 
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..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 9: Vind je het zinvol dat kinderen van jouw leeftijd het vak mediawijsheid krijgen op school? 
(omcirkel het juiste antwoord)

Ja/Nee, omdat: ................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Vraag 10: Wat voor cijfer (1t/m10) zou je aan de cursus Mediawijsheid in zijn geheel geven? ...

Eventuele toelichting:....................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bedankt voor het invullen! 

Bijlage 3: Cd-rom met de bronnen van dit onderzoek. 
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Door de hieronder geplaatste cd-rom in de computer te plaatsen, zijn alle digitale bronnen be-
schikbaar: zowel de onderzoeken en artikelen die ik van internet heb gehaald, als de filmpjes 
die ik tijdens de lessen heb gebruikt. Bij elke bron staat een onderstreept internetadres, dat op-
gezocht wordt wanneer er op geklikt wordt. Deze digitale bronnen zijn (voorlopig) ook te vin-
den op mijn website, www.freekzwanenberg.nl. 

Over de filmpjes en websites die gebruikt zijn tijdens de lessen: het feit dat ze op internet 
staan, betekent dat ze ook zo weer verdwenen kunnen zijn. Er zijn echter als het goed is ook 
makkelijk vergelijkbare filmpjes en websites te vinden, dat kost alleen iets meer tijd. 
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