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Voorwoord 

Bij het bepalen van een onderwerp voor mijn scriptie heb ik mijzelf de vraag gesteld:  

Waar gaat mijn hart sneller van kloppen. Waarvoor voel ik passie, waar word ik warm en enthousiast van? 

Het antwoord was deels snel gevormd. Er was voor mij geen twijfel mogelijk. Jongeren in de puberteit in 

beeld brengen. In het dagelijks leven werk ik met jongeren samen als mentor, docent, counselor, 

pubercoach en jeugdtherapeut. Het valt me op dat jongeren in deze fase regelmatig een masker 

opzetten, waarbij ze de indruk geven dat ze onafhankelijk zijn van de volwassenen. Ze gaan zich 

afzetten tegen de opvoeders en geven aan dat ze het zelf kunnen. In mijn begeleiding merk ik dat onder 

dat masker vaak een onzeker, kwetsbare jongere verschuilt zit die moet wennen aan lichamelijke 

veranderingen, nieuwe gevoelens en nieuwe verantwoordelijkheden die ze niet meteen aan kunnen. Ik 

merk dat ze hierdoor in het dagelijks leven zowel onder- als overschat worden met alle gevolgen van 

dien. 

Een onderwerp wat zeer nauw verbonden is met de jongeren 

van deze tijd zijn sociale media. Media, waarmee jongeren 

zichzelf in beeld brengen en waar ik relatief onbekend mee 

was. Het enige sociale medium die ik dacht te kennen was 

What’s app, maar toen ik wat langer nadacht kwamen er 

steeds meer vormen van sociale media naar boven. 

Desondanks bleek ik nog steeds een groentje te zijn op dit 

gebied, als ik me ging vergelijken met de jongeren die ik om 

me heen had. 

Om als toekomstig kind- en jeugdtherapeut ouders en jongeren 

beter te kunnen begrijpen en te begeleiden, nam ik me voor om een Twitter- en een Facebook-account 

te nemen en een groeps-app. aan te maken. Ik merkte dat ik van dit voornemen helemaal niet zo 

enthousiast werd. Vragen die naar boven geborreld kwamen, waren: hoe groot is de invloed van deze 

sociale media op mijn leven? Kan ik mijzelf begrenzen wanneer de berichtjes binnen gaan komen, wat 

zet ik erop en wat niet, wie mogen het lezen en hoe bescherm ik mijn gegevens?  

Tijdens het schrijven van mijn scriptie over sociale media en de invloed op de autonomie-ontwikkeling 

werd ik me steeds bewuster dat deze vorm van contact gemaakt lijkt te zijn voor jongeren. Jongeren 

hebben in de puberteit behoefte aan contact met leeftijdsgenoten en veel. Deze vorm van media lijkt 

voor hen ideaal. Het is er 7 dagen in de week 24 uur per dag. De virtuele wereld lijkt wel een paradijs op 

aarde. Jongeren beginnen vanuit nieuwsgierigheid te snuffelen in deze wereld, reageren impulsiever en 

experimenteren met identiteit, rollen en gedrag. Toch heeft deze hemelse wereld ook een keerzijde. 

Tijdens het schrijven van mijn scriptie lag mijn smartphone naast me. ‘Ping’, met regelmaat kwam er 

een What’s app binnen. Ik merk dat ik bijna automatisch even keek om te zien wat er in het berichtje 

stond. Reageren erop was dan ook snel gedaan.  

Met deze afleiding hebben jongeren dagelijks te maken. Behalve de What’s app die ik gebruik, gebruiken 

zij Instagram, Snapchat en nog veel meer. Tijdens het schrijven van mijn scriptie werd mijn interesse 

steeds meer aangewakkerd. Welke mate van invloed op jongeren hebben de sociale media, hoe worden 

jongeren beïnvloed en wat heeft dit voor gevolgen voor de autonomie-ontwikkeling? 

In deze scriptie wil ik de lezer meer inzicht geven in de ontwikkelingstaken van de jongeren in de 

puberteit en antwoord geven op de vraag: Welke invloed hebben sociale media op de autonomie-

ontwikkeling van jongeren in deze fase. Zodat de lezer meer kennis en begrip krijgt voor de functie van 

sociale media voor jongeren en vanuit dit inzicht jongeren kan benaderen en begeleiden. 

Daarnaast wil ik mijn rol als jeugdtherapeut omschrijven waarbij ik met behulp van casussen, van 

jongeren met problematisch sociaal mediagedrag, mijn therapeutische begeleiding deel. Zodat de lezer 

inzicht krijgt hoe ik jongeren ga begeleiden, wanneer sociale media van een lust een last is geworden. 

Ik wens u veel leesplezier toe! 
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Samenvatting  
 

H1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de aanleiding is van de scriptie en wat de hoofdvraag is van het 
onderzoek met de bijbehorende theoretische en praktische deelvragen. De doelgroep van mijn 
onderzoek zijn de jongeren in de puberteit. Via een leeswijzer wordt de onderverdeling van de scriptie 
nader toegelicht. 

H2 Puberteit 

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht welke lichamelijke veranderingen ervoor zorgen dat jongeren in de 
puberteit komen en wat deze lichamelijke veranderingen voor invloed hebben op het gedrag.  

Daarna heb ik de ontwikkelingstaken met betrekking tot sociaal mediagedrag onderzocht, waarbij ik 
meer aandacht heb gegeven aan de autonomie-ontwikkeling. Onder de autonomie-ontwikkeling behoren 
de taken individualisatie, waarbij een jongere zich los maakt van ouders. Het opbouwen en onderhouden 
van vriendschappen en sociale contacten met zijn peergroup en het ontwikkelen van zijn eigen 
identiteit. Naar mijn mening spelen sociale media een belangrijke rol bij deze ontwikkelingstaken. 
Waarbij sociale media zowel bevorderend als belastend kan werken. 

In mijn scriptie ga ik uit van de zelfbeschikkingstheorie. Dit is een referentiekader waar ik als therapeut 
mee werk, omdat het aansluit op de behoefte van de jongere. De zelfbeschikkingstheorie streeft ernaar 
om jongeren vanuit een optimale zelfsturing keuzes te laten maken, waardoor sociale media een 
positieve factor in de autonomie-ontwikkeling van jongeren kunnen zijn. 

H3 Sociale media, het virtuele milieu 

De sociale media zijn het vierde opvoedmilieu waarin jongeren ervaringen op doen. Het is een milieu dat 
gemakkelijk door de andere drie opvoedmilieus (gezin, school en de wereld daarbuiten) binnendringt. 
Sociale media hebben zowel voordelen als nadelen. De voordelen sluiten aan op de ontwikkelingstaken 
van de puberteit. Sociale media ondersteunen de contacten met de peergroup, de identiteitsvorming en 
de autonomie-ontwikkeling. Daarnaast zorgen sociale media voor een overprikkeling bij jongeren. De 
nadelen sluiten aan bij het onvolledig ontwikkelde frontale hersenschors. Doordat het achterste deel van 
de hersenen zich eerder ontwikkeld dan de frontale hersenschors, waar de executieve functies liggen, 
heeft een jongere onvoldoende zelfsturend vermogen en kan hij niet in schatten wat hij nodig heeft om 
te voorkomen dat sociale media een last worden. Hierdoor kan er problematisch sociaal mediagedrag 
ontstaan, wat nadelig is voor de autonomie-ontwikkeling.  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de enquête verwerkt, waarin naar voren komt dat sociale 
netwerken vooral door meisjes worden gebruikt en dat jongens meer interesse hebben in het online 
gamen. Daarnaast komt naar voren dat de nadelen van sociale media gedurende de puberteit toenemen. 
Waarbij er een piek is rond het 15e levensjaar. 

H4 Gevolgen van het gebruik van Sociale media 

De smartphone zorgt ervoor dat jongeren ieder moment van de dag in de digitale wereld kunnen 
stappen. De digitale wereld verleent identiteit aan jongeren en is een oefenplek voor autonomie-
ontwikkeling met de bijbehorende ontwikkelingstaken. Het is dan ook voor jongeren moeilijk erkenning 
te geven aan het problematisch sociaal mediagedrag. Met behulp van een kernkwadrant laat ik zien 
welke kwaliteiten er verscholen zitten achter het sociale mediagedrag, welke valkuilen er kunnen 
ontstaan en welke uitdagingen er zijn te ontwikkelen om op een positieve manier met sociale media om 
te kunnen gaan. Daarnaast worden de signalen en kenmerken van jongeren benoemd waaraan de lezer 
kan herkennen dat een jongere niet in staat is om zichzelf sturing te geven in het gebruik ervan.  

Problematisch sociaal mediagedrag is niet opgenomen in de DSM-V van 2013. Aan sociale media zijn te 
veel verschillende activiteiten gekoppeld. De zes criteria van de DSM-V voor Internet gaming disorder 
blijken echter aan te sluiten op het problematisch sociale mediagebruik. 
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H5 Therapeutische begeleiding bij jongeren met een sociale mediaproblematiek 

Het problematisch sociaal mediagedrag van jongeren wordt niet alleen bepaald door het gebruik van 
sociale media. Een groot aantal factoren hebben invloed op de ontwikkeling van jongeren in de 
puberteit. Sociale media hebben hier een klein aandeel in.  

De aard en de omvang van de problematiek is bij iedere jongere verschillend. Problematisch sociaal 
mediagedrag kan de hoofdaanleiding zijn voor aanmelding, maar kan ook een van de belemmerende 
factoren zijn waar een andere hulpvraag mee in verbinding staat.  

In dit hoofdstuk wordt de therapeutische begeleiding uitgewerkt. Het microsysteem (kind, ouders en 
gezins- en externe gezinsfactoren) verdient bij de begeleiding aandacht, omdat ik van mening ben dat 
problematisch sociaal mediagedrag vaak een uiting is van achterliggende problematiek. 

H6 Conclusie 

Het onderzoeken van de invloeden van de sociale media op de autonomie-ontwikkeling is niet 
gemakkelijk. De invloed van sociale media is al langere tijd aanwezig. Daarnaast is het geïntegreerd in 
de andere drie opvoedmilieus van jongeren.  

Sociale media hebben op de drie ontwikkelingstaken binnen de autonomie zowel een positieve als een 
negatieve invloed. Bij jongeren kan de negatieve invloed gemakkelijker problematische vormen 
aannemen dan bij volwassenen, omdat de executieve functies onvoldoende zijn ontwikkeld. Daarnaast 
hebben zij een kleiner referentiekader om mee te vergelijken.  

Gegeven is dat de informatiestroom van de sociale media enerzijds en de communicatiebehoefte van 
jongeren anderzijds niet tegen te houden zijn. Alle jongeren hebben bij het gebruik van sociale media, 
in meer of mindere mate, begeleiding nodig van volwassenen op een gelijkwaardige basis. Opvoeders 
dienen als een externe frontale hersenschors. De begeleiding betreft het optimaliseren van het gebruik 
van sociale media en het ontwikkelen van bewust sociaal mediagebruik. Hierdoor vergroten jongeren hun 
weerbaarheid tegen de overprikkeling. Ouders en docenten op school spelen hierin een belangrijke rol. 
Deze rol ontwikkelt zich vanaf de kindertijd, waardoor zowel ouders en op latere leeftijd de leerkracht 
een vanzelfsprekende begeleidende rol krijgen in de puberteit.  
 
H7 Reflectie 

Dit hoofdstuk bevat een reflectie op mijn scriptieonderzoek. 

Daarnaast heb ik vanuit mijn onderzoeksvraag: ‘Wat is de invloed van sociale media op de autonomie-
ontwikkeling van jongeren in de puberteit?’ de volgende stelling geformuleerd: 

Je negatief oordeel uiten over sociale media heeft een schadelijk gevolg op de autonomie-
ontwikkeling.  

Ouders en leerkrachten willen dat een puber zich ontwikkelt tot een volwassene die vanuit zijn 
autonomie om kan gaan met sociale media. Door vanuit een geïnteresseerde, open houding een jongere 
te benaderen kan er een open communicatie ontstaan. Dit versterkt de kans dat een jongere op een 
bewuste manier kan kiezen voor het gebruik van sociale media. Daarnaast kan een valkuil waarin een 
jongere dreigt te komen eerder vermeden worden.
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Deze scriptie gaat over pubers en hun relatie tot sociale media. De aanleiding tot het schrijven van deze 

scriptie is ontstaan door mijn ervaring in het middelbaar onderwijs, op een havo/vwo school. De nieuwe 

eerstejaars leerlingen, die naar het voortgezet onderwijs gaan, hebben of krijgen vaak van ouders een 

mobiele telefoon, wat vaak een smartphone is. Een mobiele telefoon is handig, met de gedachte van 

ouders: ‘Mijn puber is altijd bereikbaar’. Maar naast het contact met ouders is het ook een bron van 

informatie, voor communicatie met leeftijdsgenootjes en vermaak.  

Wat mij opviel was dat de jongeren het merendeel van de dag omringd zijn met nieuwe en oude media. 

Sociale media zijn een relatief nieuwe vorm. Het is een verzamelnaam voor alle online toepassingen, 

waarmee jongeren informatie met elkaar kunnen delen. Hieronder vallen weblogs, fora en sociale 

netwerken, zoals Facebook, What’s app, Twitter en YouTube (www.youngworks.nl). Jongeren kunnen 

door de sociale media altijd contact hebben met hun leeftijdsgenootjes, die in de puberteit een 

belangrijke rol spelen. De vele prikkels van de sociale media lijken door de puberende jongeren 

moeiteloos opgevangen te worden en te worden verwerkt. Ze zijn handig en snel in het tweeten, appen 

en chatten, waardoor het een tweede natuur lijkt te zijn geworden.  

Tegelijkertijd merk ik de toenemende aanmeldingen in het zorgteam op. En hoor ik de vragen, oordelen 

en overtuigingen van ouders, docenten en mentoren, die zich steeds meer zorgen maken over de sociale 

mediaproblematiek.  

 

1.2 Probleemanalyse 

Elk nieuw medium is aanleiding voor een discussie bij volwassenen, met de vraag:  

‘Wat is de negatieve invloed van het medium op het gedrag van jongeren?’.  

Dit gegeven speelt al sinds de klassieke oudheid een rol en waarschijnlijk nog veel verder terug.  

Wat ik merk, als therapeut in opleiding, is dat volwassenen zoals ouders en leerkrachten zich regelmatig 

zorgen maken over het gebruik van sociale media. Ze ervaren een digitale kloof. Ze zijn bang de controle 

te verliezen op het ‘goede’ gedrag van de jongeren en voor de invloed van de sociale media op hen. In 

deze scriptie heb ik mijn onderzoeksvraag afgestemd op de zorg van de volwassenen: 

‘Wat is de negatieve invloed van de sociale media op het ontwikkelen van het zelfsturende gedrag van 

jongeren?’.  

Mijn vraag is: ‘Maken volwassenen zich terecht zorgen over het gebruik van sociale media of is de zorg 

ontstaan doordat het gebruik van sociale media nieuw en onbekend is?’ 

 

1.3 Hoofdvraag / probleemstelling 

Vanuit mijn interesse in jongeren als aankomend kind- en jeugdtherapeut heb ik onderzoek gedaan naar 

de invloed van sociale media op de autonomie-ontwikkeling bij jongeren in de puberteit. Mijn 

uitgangspunten daarbij zijn: 

• Het gedrag van jongeren ontstaat vanuit een positieve intentie.  
• Alles ontstaat in relatie. 
• Een oplossingsgerichte benadering, zorgt voor openheid en oordeelloosheid. 

 

De hoofdvraag voor mijn scriptie luidt dan ook: 

Wat is de invloed van sociale media op de autonomie-ontwikkeling van jongeren in de puberteit? 
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1.4 Deelvragen / onderzoeksvragen 

Theoretische deelvragen 

- Wat zijn de ontwikkelingstaken van de jongeren in de puberteit? 
- Wat wordt er verstaan onder autonomie-ontwikkeling? 
- Kan een jongere in de puberteit autonoom reageren op de grote hoeveelheid digitale informatie? 
- Wat is de invloed van ouders, peergroup en school op de autonomie-ontwikkeling bij het gebruik 

van sociale media? 
- Wat zijn sociale media? 
- Wat is de functie van sociale media op de ontwikkeling van jongeren in de puberteit? 
- Wat houdt sociale mediaproblematiek in en hoe uit dit zich? 

 

Praktijkgerichte deelvragen 

- Welke sociale media gebruiken jongeren in de puberteit? 
- Welk gebrek aan autonomie ervaren jongeren bij het gebruik van sociale media? 
- Welke rol en functie kan ik hebben als kind- en jeugdtherapeut in het begeleiden van de sociale 

mediaproblematiek? 
- Op welke manier kan therapie ondersteunend zijn in de begeleiding bij sociale 

mediaproblematiek?  
 

1.5 Doel en doelgroep onderzoek 

Ik heb mijn scriptie geschreven voor de ouders en andere opvoeders van jongeren in de puberteit. Met 

als doel de opvoeders een referentiekader te bieden bij het begeleiden van jongeren op weg naar 

autonomie en zelfbewustzijn. Voor hen kan de scriptie inzicht geven in de taken van de autonomie-

ontwikkeling die jongeren in de puberteit moeten vervullen, de invloed van sociale media op deze taken 

en de kenmerken van én de mogelijke oplossingen voor problematisch sociaal mediagedrag. Kennis is 

nodig om met een jongere in de puberteit in gesprek te gaan, zodat er een positief en open contact kan 

ontstaan over de virtuele wereld en deze een lust blijft in plaats van een last.  

Daarnaast wil ik onderzoeken hoe ik jongeren therapeutisch kan begeleiden en ouders en school kan 

ondersteunen wanneer er sprake is van sociale mediaproblematiek.  

 

1.6 Onderzoeksmethode 

De doelgroep waarop ik me richt zijn jongeren in de puberteit op een havo/vwo school. Zij zijn tussen de 

11 en 16 jaar oud. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat het kantelpunt van een sterke toename van 

mediagebruik 13 jaar is (www.youngworks.nl). Daarnaast neemt in deze periode de onafhankelijkheid en 

het experimenteren en daarmee het maken van keuzes toe (Verhulst, Frank C; 2008). 

Door middel van enquêtes en gesprekken met jongeren wil ik me verdiepen in hun belevingswereld en 

onderzoeken welk gebrek aan autonomie zij ervaren bij het gebruik van sociale media. De verkregen 

informatie wil ik met literatuuronderzoek onderbouwen. Hierin moet meegenomen worden dat het 

moeilijk is om het sociale mediagebruik van jongeren te meten. In de zelfrapportage blijkt altijd een 

vertekening te zitten. Mensen, dus ook jongeren, onderschatten altijd hun mediagebruik (Nelis, H en van 

Sark, Y; 2010). 

1.7 Resultaten 

Het beoogde resultaat is een analyse van de gesprekken met en de enquêtes van jongeren. Deze 

resultaten worden ondersteund met literatuur, waaraan ik interventies koppel die de autonomie-

ontwikkeling bij jongeren met sociale mediaproblematiek kunnen verduidelijken. 
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1.8 Leeswijzer  

In mijn scriptie schrijf ik over de invloed van sociale media op de autonomie-ontwikkeling bij jongeren in 

de puberteit. Over het begrip ‘puberteit’ bestaan verschillende definities. Ik houd de omschrijving van 

Eveline Crone aan: De puberteit is de periode van de vroege en midden adolescentie. Deze begint 

rond het 10e levensjaar en eindigt rond het 15e levensjaar (Crone, E; 2008). Aangezien de 

hersenen een groeispurt maken rond het 16e levensjaar wordt dit jaar nog meegenomen in mijn scriptie. 

Wanneer ik in mijn scriptie spreek over jongeren, hij of hem, kan dit zowel voor jongens als voor meisjes 

zijn.  

Om de scriptie overzichtelijk en toegankelijk te maken heb ik de volgende onderverdeling gemaakt: 

Hoofdstuk 1: inleiding 

Hierin wordt weergegeven wat de aanleiding is van de scriptie en worden vanuit de hoofdvraag: ‘Wat is 

de invloed van sociale media op de autonomie-ontwikkeling van jongeren in de puberteit?’ de deelvragen 

geformuleerd. 

Hoofdstuk 2: de puberteit 

Hierin wordt aandacht gegeven aan de puberteit en de bijbehorende ontwikkelingstaken van de vroege 

en midden adolescentiefase. Dit deel geeft antwoord op de theoretische deelvragen, zoals deze zijn 

omschreven in paragraaf 1.4, met behulp van een literatuuronderzoek. 

Hoofdstuk 3: sociale media, het virtuele milieu 

In dit hoofdstuk wordt benoemd wat sociale media onder jongeren in de puberteit zo populair maakt. 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze virtuele wereld. Daarnaast wordt er aandacht gegeven aan de 

resultaten van de afgenomen enquête. 

Hoofdstuk 4: gevolgen van het gebruik van sociale media 

Met behulp van een kernkwadrant wordt het sociaal mediagedrag in beeld gebracht. Er wordt aandacht 

gegeven aan de signalen en kenmerken van problematisch sociaal mediagedrag en de 6 criteria van 

online gaming disorder van de DSM-V worden vergeleken met problematisch sociaal mediagedrag. 

Hoofdstuk 5: therapeutische begeleiding bij jongeren met een sociale mediaproblematiek 

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik, als jeugdtherapeut, het problematisch 

sociaal mediagedrag in beeld brengen en de jongere begeleiden in zijn hulpvraag. 

Hoofdstuk 6: conclusie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: ‘Wat is de invloed van sociale media op de 

autonomie-ontwikkeling van jongeren in de puberteit?’ 

Hoofdstuk 7: reflectie 

Hier reflecteer ik op het proces van mijn scriptie met behulp van de top-tip-top methode. Wat heeft 

deze scriptie mij gebracht en wat wil ik in de toekomst ontwikkelen als kind- en jeugdtherapeut. 

Daarnaast heb ik vanuit het onderzoek een stelling geformuleerd, die ik aan de hand van mijn scriptie 

wil verdedigen tijdens mijn eindpresentatie. 

Ieder hoofdstuk wordt in een korte samenvatting in beeld gebracht. Deze samenvattingen staan aan het 

begin van de scriptie. 
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2 De puberteit 
2.1 Inleiding 

De puberteit is een onderdeel van de adolescentie. De adolescentieperiode is tussen de 10 en de 25 jaar. 

De adolescentieperiode wordt verdeeld in vroege-, midden- en late adolescentie en omvat de gehele 

periode van het volwassen worden op zowel lichamelijk, sociaal, emotioneel, cognitief als 

maatschappelijk vlak. Deze periode kan per cultuur verschillen. De puberteit vindt plaats in de vroege en 

midden adolescentie. Hij begint rond het 10e levensjaar en eindigt rond het 15e levensjaar. De periode 

kan bij sommige jongeren eerder beginnen en bij andere wat later, maar iedere jongere maakt hem in 

meer of mindere mate mee. De puberteit is afgeleid van het woord puberscere, wat bedekt zijn met 

haar betekent. Dit komt omdat de puberteit voornamelijk zichtbaar is aan de lichamelijke 

veranderingen, die tot vruchtbaarheid leiden. Bij jongens is dit rond het 16e levensjaar en meisjes een 

jaar eerder. De puberteit wordt beëindigd als de jongere geslachtsrijp is. De lichamelijk volwassenheid is 

geen representatief beeld voor de toestand van de hersenen. Zij maken nog een aantal belangrijke 

ontwikkelingen door (Crone, E; 2008). 

In dit hoofdstuk licht ik kort de lichamelijke en cognitieve veranderingen toe die invloed hebben op de 

ontwikkelingstaken van de puber. Daarna ga ik in op de ontwikkelingstaken van de vroege en de midden 

adolescentie die betrekking hebben op het sociale media gebruik. Hierbij geef ik extra aandacht aan de 

autonomie-ontwikkeling. 

 

2.2 De vroege adolescentie (10 - 14 jaar) 

In deze fase beïnvloeden hormonen o.a. GnRH (Gonadotropine Releasing Hormone) de ontwikkeling van 

de hersenen en het gedrag. Jongeren zijn in hun reactie gevoeliger en emotioneler. Daarnaast reageren 

ze impulsief. Ze handelen zonder erover na te denken wat de gevolgen zijn. In deze periode speelt 

individualisatie een belangrijke rol. Jongeren willen zich los maken van hun ouders en leeftijdsgenoten 

worden steeds belangrijker, waarbij de groepsdruk groter wordt (Crone, E; 2008). 

 

2.3 De midden adolescentie ( 14-16 jaar) 

In deze fase staat de ontwikkeling van een psychologische identiteit, de vorming van een eigen ‘ik’ 

centraal. Jongeren, voornamelijk jongens, nemen meer risico’s en gaan meer experimenteren. Ze 

reageren in deze fase impulsief. Ook hebben ze veel stemmingswisselingen en durven ze steeds meer af 

te wijken van de groep (Crone, E; 2008). 

 
2.4 Ontwikkeling van de hersenen in de puberteit 

De hersenen van jongeren blijven zich de gehele adolescentie ontwikkelen, tot het 25e levensjaar. Zowel 

het volume van de hersenen neem toe als de organisatie. In de puberteit hebben de hersenen een 

groeispurt tussen het 12e en 16e levensjaar.  

De hersenen ontwikkelen zich waarbij nieuwe verbindingen tussen de hersencellen ontstaan die 

verfijnder en efficiënter zijn. De meylineschede rond de zenuwbanen wordt dikker waardoor het 

verwerken van prikkels sneller gaat en minder verstoord wordt (Crone, E; 2008). Doordat het achterste 

deel van de hersenen eerder volledig ontwikkeld is dan de frontale hersenschors, heeft dit direct invloed 

op het gedrag. Het gedrag van pubers wordt vaak aangestuurd vanuit de amygdala, een soort 

emotiecentrum. In paragraaf 2.5 wordt deze invloed meegenomen in kenmerkend pubergedrag. 

In het voorste deel van de hersenen liggen de Executieve functies (EF). Dit zijn de hogere 

controlefuncties, zoals:  

• inhibitievermogen: irrelevante informatie wordt onderdrukt bij uitvoering van een taak (bv. 
concentreren). Hierdoor worden de impulsen en emoties beheerst. 

• flexibiliteit (shifting): de aandacht flexibel richten.  



 

Sociale media  

Wanneer lust last wordt   12 

• updating: het plannen en structureren van tussenstappen van informatie in het werkgeheugen 
(bv. De rode draad volgen bij studie). 

Door de sterke voortdurende ontwikkeling en reorganisatie van de hersenen is het onrustig in het hoofd 

van de puber, wat in het gedrag tot uiting kan komen.  

2.5 De ontwikkeling van hormonen in de puberteit 

Hormonen spelen naast de ontwikkeling van de hersenen ook 

een rol. De hypothalamus, gelegen in het binnenste van de 

hersenen, maakt het geslachtshormoon GnRH 

(Gonadotropine Releasing Hormone). Dit hormoon zorgt voor 

de secundaire geslachtskenmerken (borstontwikkeling en 

baardgroei), maar heeft ook invloed op de veranderingen in 

de hersenen.  

De hersenfunctie en de geslachtshormonen hebben invloed 

op elkaar. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat jongeren in 

de puberteit: 

• Emotioneel reageren en last hebben van stemmingswisselingen. 
• Impulsief reageren en niet stil staan bij de consequenties.  
• Moeite hebben om (onhandig) gedrag af te remmen. 
• Moeite hebben met concentratie: het negeren van irrelevante prikkels. Multitasking (bijvoorbeeld 

What’s app en huiswerk tegelijk) kunnen ze onvoldoende. 
• Moeite hebben met inschatten van risico’s en behoefte hebben aan spanning en kicks. 
• Moeite hebben met plannen: het lange termijn denken is nog onderontwikkeld. 
• Moeite hebben met flexibiliteit: aanpassen van gedrag wanneer er nieuwe informatie wordt 

verkregen. Volledige flexibiliteit ontstaat na het 16e jaar. 
• Een verstoord slaapritme ontwikkelen. Door een vertraagde werking van melatonine hebben ze 

moeite om in slaap te komen en om ’s ochtends op te staan (Crone, E; 2008, www.puberenco.nl). 
 

 2.6 Ontwikkelingstaken in de puberteit met betrekking tot sociale media 

• Het accepteren van lichamelijke veranderingen. 
• Leren omgaan met seksualiteit.  
• Het ontwikkelen van autonomie:  

o Individualisatie: losmaken van ouders 
o Peergroup wordt belangrijker 
o Ontwikkelen eigen identiteit 

 

2.6.1 Het accepteren van lichamelijke veranderingen 

Tijdens de vroege adolescentie ontstaan er onder invloed van geslachtshormonen secundaire 

geslachtskenmerken. Bij meisjes zijn er o.a. borstontwikkeling en bredere heupen en bij jongens meer 

spiermassa en lichaamsbeharing. Deze lichamelijke veranderingen houden jongeren bezig en gaan 

gepaard met onzekerheid. De overtuigingen die de jongere heeft over zijn eigen lichaamsbeeld heeft 

grote invloed op zijn totale zelfbeeld. Wanneer de jongere ouder wordt, leert hij relativeren en kan hij 

binnen het zelfbeeld onderscheid maken op verschillende vlakken zoals: lichamelijk, intellectueel en 

materieel. 

 

2.6.2 Het leren omgaan met seksualiteit.  

De fysieke en hormonale veranderingen zorgen voor een motivatie om open te staan voor nieuwe 

prikkels. De jongere experimenteert (binnen een wettelijk kader) om zijn seksuele identiteit te 

ontwikkelen. 
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De puber gaat zijn eigen lichaam ontdekken. Door zelfbevrediging en het verkennen van relatie met 

anderen. Door de contacten met leeftijdsgenoten, die seksueel getint kunnen zijn, ontdekken de 

jongere: 

• Zijn of haar seksuele geaardheid: (hetero-, homo- of biseksueel). 
• Zijn of haar eigen seksuele waarden en normen en van daaruit zijn/haar grenzen op seksueel gebied. 
• Hoe om te gaan met eigen gevoelens van liefde, genegenheid en affectie. 
• Hoe de gevoelens van de partner te respecteren. 

Verkering hebben, kunt u zien als een oefening voor latere (seksuele) relaties.  

Sociale media en de algemene media zorgen voor verwarring in de beeldvorming bij jongeren. De 

boodschappen zijn tegenstrijdig. In de media lijken taboes op seksueel gebied weg te zijn en de waarden 

en normen zijn losser. Tegelijkertijd worden de jongeren gewaarschuwd voor de gevaren, die de 

veranderde moraal met zich meebrengt, zoals SOA’s en zwangerschap. (www.ophetbot.be) 

 

2.6.3 Het ontwikkelen van autonomie 

Autonomie is zelfsturing van eigen gedrag in wisselwerking met de omgeving; Je kunt schatten of je het 

alleen kunt of dat je hulp nodig hebt. (Delfos, Martine F; 2011).  

Het ontwikkelen van autonomie begint niet in de puberteit. De ontwikkeling van autonomie speelt bij 

mensen gedurende hun hele leven een rol. De basis is al in de eerste levensjaren gelegd in de vorm van 

hechting. De aard van de hechting vormt namelijk de bodem van het leggen van relaties (Delfos, Martine 

F;2011).  

Toch wordt in de puberteit de autonomie-ontwikkeling als een kernactiviteit gezien. Het verschil tussen 

de puberteit en de eerdere leeftijdsfasen zit hem in het proces van separatie-individuatie, die gericht is 

op onafhankelijkheid. Dit proces licht ik toe aan de hand van de separatie-individuatie theorie (SIT). 

Aangezien autonomie-ontwikkeling niet begrensd wordt door een leeftijdsfase wil ik naast SIT ook 

aandacht geven aan de zelfbeschikkingstheorie, waarop de door mij toegepaste oplossingsgerichte 

begeleiding is gebaseerd. 

 

2.6.3.1 Separatie-Individuatie Theorie (SIT) 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingstaken in de puberteit van jongeren is het ontwikkelen van 

autonomie en verantwoordelijkheid. Volgens de SIT is het loskomen van ouders (separatie) een logisch en 

een normaal gevolg dat ontstaat vanuit de emotionele, fysieke en cognitieve ontwikkeling gedurende de 

puberteit. 

• Emotioneel: Jongeren ontwikkelen eerst een emotionele 

onafhankelijkheid. Ze gaan op hun eigen manier om met 

verdriet, liefde en boosheid. Daarnaast gaan ze hun eigen 

behoeften, interesses en gevoelens aangeven. Emotionele 

onafhankelijkheid neemt vooral in de vroege adolescentie 

toe. Ouders zijn niet altijd de geschikte personen voor 

emotionele ondersteuning. Deze zoeken ze steeds vaker bij 

de peergroup. Meisjes zijn hier eerder in dan jongens. Bij 

jongens verloopt het proces, daartegenover sneller. 

• Fysiek: Jongeren kijken anders naar zichzelf en naar hun 

opvoeders. Door de lichamelijke en seksuele rijping gaat de 

jongere zich steeds meer richten op leeftijdsgenoten en 

gaan ze emotionele (intieme) relatie aan met anderen. 

• Cognitief: Door de toegenomen vaardigheden krijgt de jongere inzicht dat iedereen (ook zijn 

ouders) zijn eigen waarden, normen, overtuigingen en gedachten heeft. Ze worden gedragsmatig 

onafhankelijker. De afname van de gedragsmatige afhankelijkheid is bij beide sekse op dezelfde 
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leeftijd en in hetzelfde tempo en is nauwelijks cultuurbepalend. Deze gedragsmatige 

onafhankelijkheid is te herkennen aan het nemen van beslissingen: eenzijdige beslissing ouders, 

gezamenlijke beslissing, of eenzijdige beslissing van de puber.  

De interpersoonlijke afstand tussen ouder en jongere neemt door het separatie-individuatieproces toe. 

De jongere, die als kind afhankelijk was van de zorg van ouders, wordt zelfstandig, zelfregulerend en 

onafhankelijk (individuatie). In de puberteit zetten ze zich af tegen hun opvoeders (ouders, 

leerkrachten, trainers), door grenzen op te zoeken en te experimenteren. De conflicten die hieruit 

ontstaan en het oplossen hiervan, zijn ervaringen waar ze sociale vaardigheden van leren. De jongere 

gaat steeds meer zelfstandige beslissingen nemen. Op deze manier ontwikkelt hij autonomie.  

Doordat er een veranderingen in het interactiepatroon binnen het gezin plaatsvindt, zorgt dit voor 

spanningen. Er moet een nieuwe homeostase (gezinsevenwicht) ontstaan. De meeste spanningen komen 

voor in de vroege en het begin van de midden adolescentie (Slot en van Aken; 2010). 

De SIT spreekt over 4 fasen binnen het proces van individuatie. De eerste twee fasen, die plaats vinden 

in de puberteit worden hieronder beschreven: 

1. Differentiatie: deze vindt plaats in de vroege adolescentie, van 12 tot 14 jaar. De nadruk ligt op het 

verschil met de ouders. 

2. Uitvoering: deze fase vindt plaats in de periode van 14 tot 16 jaar. Jongeren gaan dingen 

uitproberen, denken alles te kunnen, gaan meer naar vrienden luisteren dan naar volwassen en zien 

geen gevaar.  

Wanneer één van deze fasen niet goed wordt doorlopen, geeft dit gevolgen voor de volgende fase 

(Delfos, M; 2009).  

Twee factoren spelen in het individuatieproces een rol: 

1. De band met ouders: wanneer deze band onveilig en afstandelijk is, ontwikkelen jongeren vaak een 

sterke onafhankelijkheid vanuit verzet. 

2. De leeftijd: een snelle, jonge onafhankelijkheid kan tot negatieve gevolgen leiden.  

Daarnaast verloopt het proces van separatie-individuatie niet voor iedere jongere vanzelfsprekend: 

• Door het verbreken van oude banden en het ontwikkelen van nieuwe bindingen, kan een leegte 

worden ervaren, wat voor depressie kan zorgen. 

• Deïdealisatie van ouders kan een leegte veroorzaken, die opgevuld wordt door zich aan te sluiten bij 

bepaalde ideologieën, bewegingen of zelfs sektes. 

• Er kan een afkeer ontstaan ten opzichte van ouders. Dit kan zich uiten in de vorm van 

onverschilligheid (passief) of door verzet en rebels gedrag (actief). Het gevolg kan zijn  

problematisch externaliserend gedrag, zoals: agressie, overactief gedrag en ongehoorzaamheid (Slot 

en van Aken; 2010). 

 

2.6.3.2 Zelfbeschikkingstheorie (ZBT) 

Volgens de ZBT (ook wel zelfdeterminatietheorie genoemd) is de autonomieontwikkeling een natuurlijke 

levenstaak gedurende het gehele leven i.p.v. een specifieke ontwikkelingstaak in de adolescentie.  

Volgens de ZBT heeft ieder mens, dus ook de jongere, de 

behoefte aan de volgende drie basisbehoefte: 

• Competenties: vertrouwen in eigen vaardigheden en 

capaciteiten om doelen te realiseren. 

• Relationele en sociale verbondenheid: de relaties 

geven voldoening en ondersteuning. 

• Autonomie: de jongere kan zelf richting geven aan 

het eigen handelen.  
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Wanneer aan deze drie basisbehoeften, waaronder autonomie, is tegemoetgekomen, zorgt dit voor meer 

welbevinden, een intrinsieke motivatie, optimale ontwikkeling en een betere gedragsmatige aanpassing 

om doelen te bereiken. Dit zal er voor zorgen dat gedrag authentiek is. Het past bij de persoon. De 

intrinsieke motivatie neemt af, wanneer anderen controle uitoefenen. Dit frustreert namelijk de 

tegemoetkoming aan de drie basisbehoeften (Deci en Ryan; 2002 )  

In mijn scriptie wil ik uitgaan van de zelfbeschikkingstheorie. Deze theorie gaat uit van het feit dat 

autonomie-ontwikkeling een psychologische basisbehoefte is van mensen voor het gehele leven en niet 

een specifieke ontwikkelingstaak in de puberteit. De autonomie wordt benaderd van vanuit een 

zelfsturing binnen de grenzen die de context aanbiedt.  

 

2.6.4 De peergroup  

De belangrijkste rolmodellen waren vóór de puberteit de ouders. Tijdens de puberteit maakt de jongere 

zich los van zijn ouders. Tegelijkertijd gaat hij meer tijd doorbrengen met zijn peergroup. Een 

peergroup is een groep van gelijken die invloed hebben op elkaars gedrag door de sociale communicatie 

over en weer op het gebied van idealen, leeftijd, interesses, uiterlijke kenmerken, hobby’s en muziek. 

Jongeren in de puberteit verlenen identiteit door het vinden van aansluiting bij hun ‘peers’ en het 

vormen van vriendschappen. De peergroup dient als referentiekader voor de vorming van opvattingen en 

gedragingen. Generatie op generatie is het opbouwen van contacten, het onderhouden hiervan en het 

invulling geven aan vrije tijd een ontwikkelingstaak in de puberteit. Sociale media zijn middelen, die 

deze ontwikkelingstaak ondersteunen.  

Jongeren hebben de taak te leren hoe zich in verschillende contexten, zoals ouders, school, vrienden en 

sociale media, te gedragen en zullen hierin ontdekken waar hun grenzen liggen. 

Jongeren voelen zich door de peergroup begrepen. Vooral de jongeren in de vroege adolescentie zijn 

gevoelig voor wat de peergroup denkt. De invloed is dan ook groot en zal naarmate de ik-identiteit 

toeneemt afnemen (Nelis en van Sark; 2010). 

De peergroup is op verschillende vlakken belangrijk voor de jongere: 

• Het leren van sociale vaardigheden: 
o Het leren van gespreksvaardigheden: vragen stellen, luisteren, discussiëren, eigen mening geven,  
    tips en adviezen geven. 
o Assertieve vaardigheden: grenzen aangeven, behoeften benoemen, positief en negatief feedback  
    geven en ontvangen. 
o Leren omgaan met de andere sekse. 
o Sterke emoties op het gebied van verdriet, boosheid, angst en blijdschap van zichzelf en van de  
    ander herkennen en hiermee omgaan. 

• Het vormen van een eigen moraal en de bijbehorende waarden en normen. 
• Het vormen van het zelfbeeld d.m.v. spiegeling van eigen uiterlijk en gedrag. 
• Experimenteren met weinig risico om te ontdekken welk gedrag en rollen het beste bij hem passen 

(Slot en van Aken; 2010) 
 

2.6.5 Ik-identiteit: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat verwacht ik van anderen?  

Het ontwikkelen van een eigen identiteit staat centraal in de ontwikkeling van de puber en is nauw 

verbonden met het ontwikkelen van autonomie. Jongeren gebruiken voor de ontwikkeling van hun 

identiteit sociale media. Jongeren kunnen op deze manier experimenteren met verschillende rollen en 

ze kunnen zich spiegelen aan anderen. Spiegelen kan een positief effect hebben door verschillende 

rollen aan te nemen en te kijken hoe de ander erop reageert, maar het kan ook een negatief gevolg 

hebben omdat de jongere zich vergelijkt met de ander en zichzelf hierdoor de mindere vindt 

(www.SLO.nl). 

Wanneer een adolescent een stabiele ik-identiteit heeft, zie je dat terug in de volgende ontwikkelingen:  

1. Hij heeft zijn eigen lichaam, dat is veranderd, geaccepteerd en een positief zelfbeeld ontwikkeld. 
2. Door middel van experimenteren heeft hij leren omgaan met zijn seksualiteit. 
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3. Hij heeft autonomie ontwikkeld door de ruimte die hij heeft gekregen om te experimenteren en 
door te reflecteren op zijn fouten. 

4. Door het experimenteren in de peergroup heeft hij ontdekt welke rollen bij hem passen, waar zijn 
grenzen liggen en hoe anderen over hem denken en is hij begripvoller naar anderen. 

5. Zijn sociale omgeving, met diens normen en waarden, hebben hem een eigen moraal laten 
opbouwen. 

6. Om een ik-identiteit te vormen, imiteert hij anderen en haalt daar hetgene uit, waarmee hij zich 
wil identificeren (www.ophetbot.be).  

 

2.7  De problematiek in de identiteitsvorming  

Van geboorte tot en met de adolescentie is er sprake van een aandachtsroute (zie bijlage 1). Als er 

gedurende het leven van een kind een aandachtspunt onvoldoende is ontwikkeld komt dat tijdens de 

puberteit tot uiting (Delfos, Martine F;2011). Naar mijn mening geldt dit ook voor het gebruik van 

sociale media. In de aandachtsroute heb ik aangegeven waar er in de opvoeding aandacht moet zijn voor 

het sociale media gebruik. 

Jongeren, waarbij de sociale identiteit onvoldoende is gevormd, kunnen problemen ervaren of risico 

lopen bij de uitvoering hiervan. Het contact met leeftijdsgenootjes wordt vanaf 14 jaar erg belangrijk. 

De kans dat een jongere zich aansluit bij een risicogroep wordt groter, wanneer hij geen vrienden 

gemaakt heeft of een negatieve sociale identiteit heeft ontwikkeld in de vroege adolescentiefase.  

De bovenstaande identiteitsconflicten worden hieronder beschreven: 

Identiteitsverwarring 

Wanneer de jongere zich aansluit bij een risicogroep spreekt men van een identiteitsverwarring. Hij 

gedraagt zich naar de duidelijke zichtbare regels van de groep. Daarnaast vermijdt de jongere hechte 

relaties en ervaart een gevoel van gemiste kansen en onmacht bij het concentreren op zijn studie. 

Negatieve identiteit 

Deze identiteitsontwikkeling kan ontstaan vanuit verzet tegen een sterke autoriteit (binnen de 

gezinssituatie). Jongeren nemen de gedragsvormen en rollen aan, die door ouders worden afgekeurd of 

gezien worden als niet gewenst en gevaarlijk. De jongere maakt keuzes waarvan hij weet dat de 

omgeving ze niet goedkeurt. De jongere vertoont solitair gedrag. 

Foreclosure: Wanneer de identiteitsontwikkeling voortijdig wordt afgesloten, zonder voldoende te 

experimenteren, passen ze zich aan naar de ouder of andere autoriteit. Dit kan tot starheid leiden. 

Jongeren zijn minder creatief in het vinden van oplossingen. Daarnaast kan de identiteitscrisis ontstaan 

op een minder geschikt moment (Verhulst, Frank C; 2008). 

Volgens Erikson blijven identiteitsconflicten altijd een rol spelen in het leven (Delfos, M; 2009) en 

(Verhulst, Frank C; 2008). 
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3 Sociale media, het virtuele milieu 

 ‘Gisteren kreeg ik zo’n 400 app-jes, en dat is nog weinig! Normaal zijn het er veel meer’ 

3.1 Inleiding 

Als je de wereld van jongeren vergelijkt met nog geen tien jaar geleden is er veel veranderd. De 

opvoedende taken lagen vroeger bij het gezin (eerste milieu), de school (tweede milieu) en de wereld 

daarbuiten (derde milieu). In de huidige tijd kun je de (sociale) media als het vierde milieu noemen 

(Delfos, M; 2009). Een milieu dat gemakkelijk in de andere drie milieus binnendringt.  

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de lusten en lasten van sociale media. Vervolgens worden de 

resultaten met de conclusies van de enquête besproken. De resultaten sluiten aan op de praktijkgerichte 

deelvragen: Welke sociale media gebruiken jongeren in de puberteit en welk gebrek aan autonomie 

ervaren jongeren bij het gebruik van sociale media? 

 

3.2 I Like...Sociale media 

Sociale media hebben veel voordelen voor jongeren in de puberteit. Daarnaast kunnen sociale media een 

positieve bijdrage hebben in de ontwikkeling van jongeren wanneer het gebruik ervan in balans is.  

Het merendeel (94%) van de jongeren ervaart sociale media dan ook als plezierig, handig en kan zichzelf 

hierin begrenzen, door de smartphone uit te zetten, hem beneden te laten liggen tijdens het studeren, 

niet mee naar de slaapkamer nemen of door uit te loggen (www.leefritmekenniscentrum.nl). 

Wat is nu de X-factor van sociale media, waardoor het voor jongeren een lust is om er veel gebruik van 

te maken?  

In de gesprekken met jongeren kwam het volgende naar voren: 

• Een bron van informatie en advies: jongeren willen op de hoogte blijven van trends, muziek en 

vrienden.  

• Contactomie: volgens Delfos komt sociaal mediagedrag voort vanuit een behoefte. Jongeren 

hebben in de puberteit behoefte aan contact met leeftijdsgenoten, vriendschappen maken, te 

onderhouden en te verdiepen. Door deze media kunnen jongeren 24 uur per dag voldoen aan de 

behoefte (Delfos, M; 2009). 

• Virtuele empathie: de laagdrempelige contacten zorgen ervoor dat het gemakkelijker is om op 

elkaar positief te reageren en het leggen van contacten is gemakkelijker. Jongeren die moeite 

hebben met het uiten van gevoelens en behoeften kunnen door sociale media gemakkelijker 

communiceren met leeftijdsgenootjes. Ook jongeren die eenzaam zijn, hebben in de virtuele 

wereld vaak wel sociale contacten. 

• Identiteitsontwikkeling: op sociale media kun je jezelf profileren, wat voordelen kan bieden in de 

identiteitsontwikkeling. Wat weer een rol speelt bij de ontwikkeling van de autonomie. 

• Huiswerkondersteuning: online kunnen jongeren elkaar helpen bij vragen over het huiswerk. 

• Gratis en gemakkelijk: jongeren willen graag eigen keuzes maken, maar zijn financieel nog 

afhankelijk van ouders. Door deze eigenschap voelt de jongere meer onafhankelijkheid en ervaart 

keuzevrijheid. 

• Ontspanning en verveling: door de sociale media hoeft een jongere zich geen moment te 

vervelen. Er is altijd wat te doen. Daarnaast leent het zich voor het geven van een houding. 

• Experimenteren: door deel te nemen aan de virtuele wereld kunnen jongeren experimenteren met 

een andere identiteit, met seksualiteit en andere rollen (Delfos, M; 2009). 

• Status: bij jongeren geeft het een positief effect wanneer het gestuurde bericht veel gedeeld, 

geliked of geretweet wordt. Daarnaast geeft het bij jongeren meer zelfvertrouwen, ze worden 

creatiever en het geeft status. Het laatste speelt meer bij jongens dan bij meisjes (Nelis en van 

Sark; 2010).  
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Sociale media lijken onbegrensd, zijn vrij toegankelijk en voor iedereen zichtbaar.(Nelis en van Sark; 

2010). Dit heeft voordelen, maar jongeren geven aan dat er ook zeker nadelen zijn. Volgens Youngworks 

ervaart meer dan 6 procent van de Nederlandse jongeren in de puberteit problemen, door het gebruik 

van sociale media. Hoe kan het sociaal mediagebruik een last worden in plaats van een lust?  

Mayke Calis en Herm Kisjes geven in het boek ‘Socialbesitas’ (2013) de volgende lasten aan: 

• Gebrek aan privacy: wanneer persoonlijke informatie op sociale media onvoldoende wordt 

afgeschermd, kan dit voor digitale identiteitsschade zorgen.  

• Altijd zichtbaar: gegevens van jongeren zijn vaak onvoldoende afgeschermd waardoor ze te volgen 

zijn door anderen. Daarnaast kan (seksueel) risicogedrag een eigen leven gaan leiden in de virtuele 

wereld.  

• Infobesitas: de grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor jongeren neemt toe. Dit zorgt 

voor een overprikkeling. Deze overprikkeling kan o.a. de nachtrust verstoren. 

• Vertekenend beeld: de boodschappen zijn subjectief. De berichten die gepost worden, zijn vaak 

alleen leuk. Dit kan een vertekend beeld geven van de werkelijkheid en kan de onzekerheid en het 

negatief zelfbeeld vergroten.  

• Afleiding: de geluiden, trillingen en het oplichten van het scherm hebben een afleidend effect. 

Jongeren worden uit hun concentratie gehaald. Daarnaast is het een gemakkelijker manier om te 

vluchten voor de realiteit en om onprettige gedachten en gevoelens te onderdrukken. Dit kan 

zorgen voor studie afwijkend gedrag. Jongeren stellen taken die ze vervelend en lastig vinden uit. 

• ‘Verslavend’: sociale media hebben een verslavend karakter. Het onbewust reageren en kijken 

kost veel tijd.  

• Onbekende vriendschapsverzoeken: veel vrienden geven je status. Daarnaast is het bevestigen 

van een vriendschap met een klik gedaan. Onbekende mensen kunnen belastend zijn voor het 

welbevinden van de jongere. 

• Asociale media: het asociaal aspect komt op verschillende manieren tot uiting.  
o    Jongeren kunnen zich buiten gesloten voelen wanneer zij niet deel (mogen) nemen aan sociale  

   media.  
o    Jongeren die in de virtuele wereld experimenteren leven ook in een fysieke wereld, waarin zij  

   begrensd worden en geconfronteerd worden met hun virtuele activiteiten. 
o    Cyberpesten. 

 

Mijn aanvulling hierbij zijn: 

• Cyberpesten: Dit is een verlenging van het gewone pesten in het dagelijks leven. Hierdoor krijgt 

pesten een extra diepgang. Volgens het CBS heeft 1 op de 10 jongeren last van cyberpesten. Bij 

cyberpesten worden beledigende en kwetsende teksten op internetfora of profielensites zoals 

Facebook gezet of worden er foto’s en filmpjes via internet of chat applicaties, zoals Whats app 

verspreid. 

• Zelfdoding: Volgends de Universiteit van Leiden is de mogelijkheid aanwezig dat cyberpesten 

sterker verband heeft met suïcidale gedachten. Bij Cyberpesten worden jongeren voor een groter 

publiek beledigd en gekwetst. Daarnaast is het belastende materiaal opgeslagen op het internet, 

waardoor jongeren de pestervaring vaker kunnen herbeleven. Wanneer een jongere zelfmoord 

pleegt, is dit tegelijkertijd de dood van zijn autonomie. 
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3.3 Onderzoek: ik app, dus ik ben 

Appen, posten en berichten versturen, spelen een belangrijke rol bij jongeren. Een groot deel van de 

jongeren gebruikt zijn telefoon tijdens de leswisselingen, tijdens het lopen naar het toilet, in de pauze, 

op de fiets, tijdens het wachten voor een lokaal. De gehele dag is er ruimte voor een ‘sociale media 

check’. 

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media onder jongeren in de 

puberteit op een middelbare havo/vwo school. Vanuit mijn begeleidingstrajecten en de afgenomen 

enquête (zie bijlage 4) heb ik me verdiept in de belevingswereld van jongeren en heb ik onderzocht welk 

gebrek aan autonomie zij ervaren bij het gebruik van sociale media. Aan mijn enquête hebben 325 

jongeren deelgenomen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar oud. De 325 jongeren bestonden uit 191 meisjes 

en 134 jongens (zie bijlage 2).  

De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder uitgewerkt. Bij het verwerken van de resultaten is 

rekening gehouden met het gegeven dat het meten van sociale mediagebruik onder jongeren moeilijk is. 

In de literatuur wordt namelijk vermeld dat de omvang van sociale mediaproblematiek tot op heden niet 

precies is in te schatten. In de zelfrapportage blijkt altijd een vertekening te zitten. Mensen, dus ook 

jongeren, onderschatten vaak hun mediagebruik (Nelis en van Sark; 2010). 

 

3.4 Resultaten 

Van de 325 jongeren die een enquête hebben ingevuld, geeft ruim 93% van de jongeren aan een 

smartphone in het bezit te hebben. Hiermee kun je naast bellen ook sms-en, mailen, internetten, Whats 

appen en andere applicaties (app’s) downloaden. Van de jongeren met een smartphone heeft bijna de 

helft (48,9%) een abonnement. 

Wat zijn de trends van sociale media bij jongeren in de puberteit op een reguliere havo / vwo 

school?  

De term sociale media is een verzamelnaam voor online platforms waar de gebruikers zelf voor de inhoud 

zorgen. Hier ontmoeten jongeren elkaar door o.a. te chatten, ‘appen’ en te pingen. Bekende sociale 

media onder jongeren op de havo/vwo school waar ik onderzoek heb gedaan, zijn: Facebook, Twitter, 

What’s app, Instagram en online gamen.  

  Facebook What’s app Twitter Instagram Online 

gamen 

anders 

Jongens 26 84 15 14 43 10 

Meisjes 29 155 22 30 8 14 

Totaal 55 239 37 44 51 24 

 

• In de tabel is te zien dat meisjes meer gebruik maken van sociale netwerken zoals Facebook, What’s 

app, Twitter en Instagram, terwijl jongens meer gebruik maken van online gamen.  

• What’s app is hét sociale medium, dat met kop en schouders boven de andere sociale media 

uitsteekt. Deze wordt het meest (53%) gebruikt. Het is dan ook dé manier om contact te houden met 

de peergroup. Het aantal app’s die jongeren krijgen, wisselt tussen een paar tot een aantal dat de 

telefoon niet meer verwerkt krijgt. Jongeren kijken er niet van op als ze 400 app’s per dag krijgen.  

• Twitter, een landelijk relatief nieuw en populair sociaal medium, wordt onder jongeren op de 

havo/vwo school minder gebruikt.  

Invloed van de peergroup op sociaal mediagebruik 

Tijdens het onderzoek heeft iedere leerling uit de acht geënquêteerde eerste klassen het persoonlijk 

sociaal media gebruik aangegeven. Wanneer je de klassen met elkaar vergelijkt is het opvallend dat 

iedere klas verschillende sociale media gebruik heeft (zie bijlage 3). Zowel de diversiteit als de 
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tijdsbesteding was anders. De peergroup lijkt een rol te spelen bij de sociale media keuze en gebruik van 

een jongere. 

Waar wordt sociale media voor gebruikt? 

Uit het onderzoek bleek dat jongeren sociale media voor verschillende doeleinden gebruiken: 

  Praktisch voor de 

gezelligheid 

om op de hoogte 

te blijven 

om iemand te volgen anders 

jongens 67 102 73 12 2 

meisjes 79 147 105 23 7 

totaal 146 249 178 35 9 

 

De belangrijkste reden voor jongeren om sociale media te gebruiken is op de eerste plaats voor de 

gezelligheid en als tweede om op de hoogte te blijven. 

 

 

In iedere leeftijdsgroep is te zien dat sociale media voor het merendeel worden gebruikt om contacten 

met vrienden en klasgenoten te onderhouden. 
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De onderzochte jongeren besteden gemiddeld tussen de 5 en de 10 uur per week aan sociale media op 

hun mobiele telefoon. De jongeren van 13 t/m 15 jaar, die midden in de puberteit zitten, besteden de 

meeste tijd aan sociale media. 

Problematisch sociaal mediagebruik 

Sociale media staan bekend om hun snelle korte termijnprikkels. Daarnaast werken ze als een 

beloningssysteem. Deze grote hoeveelheid prikkels hebben invloed op de concentratie bij jongeren.  

In iedere leeftijdsgroep is te zien dat de prikkels van sociale media invloed hebben op de concentratie. 

 

Jongeren ervaren dat ze door sociale media worden afgeleid. In de grafiek hieronder is te zien dat de 

concentratieproblematiek in het begin van de puberteit nauwelijks een rol speelt. Maar naarmate een 

jongere ouder wordt neemt de problematiek toe, waarbij de piek bij 15 jaar ligt. 

 

Bij het uitwerken van de enquête heb ik onderzoek gedaan naar de afhankelijkheid van sociale media. 

Hiervoor heb ik de vragen 17 t/m 21, 26 t/m 28, 30 t/m 32, 34 en 35 gebruikt uit de enquête (zie bijlage 

4). Deze vragen komen overeen met het onderzoek van Manfred Spitzer (2013). Door aan de antwoorden 

van deze vragen een waarde te koppelen, heb ik per jongere de afhankelijkheid van sociale media 

onderzocht. Spitzer geeft aan dat de jongere, die 28 of hoger scoren op deze vragen afhankelijk zijn van 

de sociale media.  
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Uit de enquête kwam naar voren dat de afhankelijkheid aan het begin van de puberteit nauwelijks een 

rol speelt, maar dat deze toeneemt naarmate een jongere ouder wordt. De grootste afhankelijkheid is te 

zien bij de meisjes op 15 jarige leeftijd. Meisjes hebben waarschijnlijk door het grotere gebruik van de 

sociale netwerken een grotere afhankelijkheid ontwikkeld. 

Na het 15e levensjaar zie je weer een daling in de afhankelijkheid. 
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4 Gevolgen van het gebruik van Sociale media  

“Het is wel zo netjes om even te reageren als ze een appje sturen, toch?” 

4.1 Inleiding 

Het gebruik van sociale media kan van een lust een last worden. 

Volgens Herm Kisjes en Mayke Calis (2013) is de smartphone een symbool voor emotionele en 

lichamelijke veiligheid geworden, die de mogelijkheid geeft om ieder moment van de dag de 

werkelijkheid te ontvluchten. De angst om dit niet te kunnen, door afwezigheid van de mobiel wordt 

nomophobia (no mobile phobia) genoemd. Het voelt onveilig wanneer de vanzelfsprekendheid van de 

continuïteit van verbinding met anderen is doorbroken.  

Een ander verschijnsel is dat de aandacht vermindert. Jongeren zijn niet in het hier en nu, maar zitten 

met hun gedachten bij de digitale wereld. Jongeren kunnen daarnaast het gevoel hebben iets te missen 

en kunnen vanuit deze gedachte een angst ontwikkelen.  

Met behulp van het kernkwadrant laat ik zien hoe het gebruik van sociale media een last kan worden. Dit 

kwadrant wordt besproken in paragraaf 4.2.  

Aan signalen en kenmerken van jongeren kun je zien dat er een onbalans is in het sociale mediagebruik. 

Onbalans betekent dat de jongere niet in staat is om zichzelf sturing te geven in het gebruik ervan. Dit 

kan gevolgen hebben voor andere ontwikkelingstaken, die in de puberteit voltooid moeten worden. 

Erkenning geven aan het problematisch sociaal mediagedrag is niet gemakkelijk. De jongere verleent 

identiteit aan de sociale media en voelt zich kwetsbaar wanneer hij een oude veiligheid los zal moeten 

laten en er een nieuwe veiligheid nog moet ontstaan. Hierdoor houden jongeren met problematisch 

sociaal mediagedrag vast aan het oude gedrag. In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe jongeren begeleidt 

kunnen worden naar een nieuwe veiligheid. 

Hieronder heb ik een kernkwadrant uitgewerkt die past bij het gebruik van sociale media. Vanuit dit 

kwadrant sluit ik aan met de gevolgen die kunnen ontstaan wanneer een jongere in onbalans is. 

 

4.2 Het kernkwadrant van sociale media 

Een kernkwadrant is een interventie waarmee ik met jongeren graag werk. Een kernkwadrant bestaat uit 

vier karaktereigenschappen: kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie, die alle vier met elkaar in verband 

staan. Wanneer ik zonder oordeel kijk naar sociale mediagedrag kan ik hierop het kernkwadrant leggen. 

In de volgende paragrafen wil ik aandacht geven aan de vier karaktereigenschappen van het 

kernkwadrant. Waarbij de sociale media een middel zijn om de kwaliteiten en de valkuilen van de 

jongeren tot uiting te laten komen. Waarbij ze de uitdagingen kunnen ontwikkelen om hiermee om te 

gaan. Door hun allergie bij anderen te onderzoeken, kunnen ze gemakkelijker bij hun eigen uitdagingen 

komen. Wanneer de kwaliteit en de uitdaging in balans 

zijn, kunnen ze gemakkelijker uit de valkuil blijven, die 

het gebruik van sociale media met zich meebrengt.  

Mijn ervaring is dat het kwadrant inzicht, bewustwording 

en de een gevoel van zelfbeschikking geeft. Met 

zelfbeschikking bedoel ik: de jongere krijgt het gevoel 

van zelfsturing: ‘Ik ben autonoom om me in bepaalde 

situaties andere keuzes te maken’. 

Hieronder volgen een aantal karaktereigenschappen die 

ik in de praktijk heb waargenomen. Iedere puber is 
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uniek. Daarom zal ook iedere jongere andere kwaliteiten hebben en andere uitdagingen gelden om in 

balans te blijven, zodat het gebruik van sociale media een lust blijft. De diversiteit aan mogelijkheden is 

oneindig. Ik geef enkel een aantal voorbeelden per karaktereigenschap ter illustratie.  

Wanneer een jongere zich heeft ontwikkeld in zijn uitdagingen, wil dit niet zeggen dat hij nooit meer in 

een valkuil stapt. Mocht hij de sociale media als last gaan ervaren, dan kan hij sneller uit de valkuil 

stappen, zodat hij weer de lusten van sociale media ervaart.  

 

4.2.1 Kwaliteiten 

Het gebruik van sociale media is een lust wanneer een jongere in staat is zijn kwaliteit en uitdaging in 

balans te houden. Wanneer er evenwicht aanwezig is, worden de voordelen en de positieve 

eigenschappen door de jongere en zijn omgeving gezien en gewaardeerd. Dit geldt volgens Nelis en van 

Sark voor het merendeel van de jongeren: 94%. Zij ervaren sociale media vooral als leuk en handig.  

Jongeren komen al voor de puberteit in aanraking met sociale media. Het deelnemen aan deze virtuele 

wereld begint als een leuke tijdbesteding. Wat ouders ondersteunen of zelfs aanmoedigen. Wanneer er 

geen last is, wordt de jongere gezien in zijn kwaliteiten en zijn de sociale media een prima middel om 

deze te uiten. 

Sociale media vormen een wereld waarin de kwaliteiten van jongeren vorm krijgen. Kwaliteiten zijn 

eigenschappen die tot het ‘wezen’ behoren (Ofman, D; 2010). Dit wezen is de jongere die gebruik maakt 

van de digitale wereld. Deze jongere heeft door de sociale media contact met een grote diverse groep 

van personen, andere wezens, met ieder zijn kwaliteiten, eigen positieve intenties en daarnaast weten 

zij niet altijd van elkaar wat ze doen. Ik gebruik de term sociale media als verzamelnaam, om deze 

groep te vertegenwoordigen. In dit verband is de term sociale media een groepsaanduiding. 

Volgens communicatiewetenschappers van de Universiteit van Amsterdam dragen sociale media bij aan 

de zelfpresentatie: ‘hoe presenteer ik mezelf?’ en zelfonthulling: ‘hoe onthul ik intieme informatie over 

mezelf?’). Deze vaardigheden leer je door te oefenen, feedback krijgen en aanpassen. Jezelf goed 

presenteren en jezelf gedoseerd kwetsbaar opstellen zorgt voor een positieve vorming voor kwalitatieve 

vriendschappen. Dit zorgt weer voor meer autonomie (Nelis en van Sark; 2010). Bij het gebruik van 

sociale media worden jongeren minder gehinderd door verlegenheid of onzekerheid. Daarnaast wordt het 

non-verbale gedrag niet waargenomen. De digitale wereld kan een ruimte zijn om deze bovenstaande 

vaardigheden te oefenen.  

Naarmate jongeren meer op sociale media hebben geoefend, kunnen ze ook het verschil aangeven tussen 

digitale communicatie en communicatie face to face. Jongeren geven de voorkeur aan real life-

contacten. Het is intenser en je kunt de ander beter inschatten (Nelis en van Sark; 2010). 

Sociale media hebben twee doelen wanneer ik kijk naar de kwaliteiten van jongeren. Door het gebruik 

van sociale media uit hij zijn kwaliteiten of herkent de jongere zijn kwaliteiten in anderen. Een ander 

doel is dat de jongere zijn uitdagingen ontwikkelt in deze virtuele wereld, die hem in het dagelijks leven 

minder gemakkelijk afgaan. 

Kwaliteiten die jongeren waarderen in sociale media zijn: 

• Aanwezigheid en dienstbaarheid: het is er altijd en overal. Hij is er snel en direct. 

• Efficiëntie: met een klik hebben ze contact met de peergroup. 

• Behulpzaamheid: ze krijgen antwoord op vragen op het gebied van huiswerk e.d.  

• Zorgzaamheid: de jongeren zijn er virtueel voor elkaar. 

 

Kwaliteiten die jongeren met sociale media vorm kunnen geven zijn:  

• Enthousiasme: jongeren hebben altijd veel zin om sociale media te gebruiken. 

• Creativiteit: jongeren gebruiken sociale media om hun nieuwe creaties, talenten e.d. zoals in een 

forum tot uiting te brengen. 

• Spontaniteit: zonder er bij na te denken gebruiken ze hun smartphone om contact te leggen met 

hun peergroup. 
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• Gedrevenheid: jongeren zijn toegewijd aan de peergroup waar zij bij horen. 

• Autonomie: zoals eerder werd aangegeven is een ontwikkelingstaak van jongeren in de puberteit 

om zich los te maken van hun ouders. Sociale media sluiten goed aan op deze behoefte doordat ze 

gedurende de gehele dag (24/7) contact kunnen hebben met hun peergroups via smartphone, 

computer of tablet (www. youngworks.nl).  

 

4.2.2 Valkuilen 

Wanneer een jongere doorschiet in zijn kwaliteit, komt hij in zijn valkuil terecht. De kwaliteit van de 

jongere, die door sociale media tot uiting komt, wordt nu een zwakte (Ofman, D; 2010). Er is een 

onbalans waarbij het evenwicht, waarin de jongere zijn kwaliteiten gebruikt en tegelijk zich bewust is 

van zijn uitdagingen, kwijt is.  

Of te wel: de lust wordt een last. Dit is ook te herkennen aan de allergie of het verwijt van het gebruik 

van sociale media door de buitenstaander, zoals volwassenen. Zij zien alleen de valkuil, maar niet de 

kwaliteit erachter. De jongere zit in de allergie van de mensen die de uitdaging al hadden of hebben 

ontwikkeld. Dit zorgt vaak voor conflicten, die niet bijdragen aan de oplossing. 

De invloed van sociale media kan ervoor zorgen dat een jongere doorschiet in zijn kwaliteiten en geen 

rekening houdt met zijn eigen behoeften. Daarnaast kunnen sociale media zorgen voor overprikkeling. 

Jongeren in de puberteit hebben de behoefte om af en toe alleen te willen zijn. Deze behoefte staat 

lijnrecht tegenover de contactbehoefte die eerder is benoemd. Door de overprikkeling is de kans 

aanwezig dat ze in deze behoefte onvoldoende worden voorzien (Verhulst, Frank C; 2008). Met het 

gebruik van sociale media krijgen jongeren de hele tijd korte termijn prikkels. Het lijkt of het opvangen 

en verwerken bij jongeren geen moeite kost, maar dit valt in twijfel te trekken (Nelis en van Sark; 

2010). Door de grote snelheid van prikkels in de vorm van berichtjes en beelden, krijgen jongeren 

onvoldoende tijd om pijnlijke of moeilijke boodschappen te verwerken of om met een ander, zoals ouder 

of leerkracht, erover te praten. Daarnaast praten ouders en leerkrachten weinig over hun eigen sociale 

mediagedrag. Jongeren kunnen hierdoor hun eigen ervaringen niet vergelijken met de realiteit en de 

ervaring van een volwassene. Door het gebrek aan toetsing vormen ze eigen beelden, die ongenuanceerd 

zijn en de relativering missen (Delfos, M; 2009). Daarnaast is in de puberteit status belangrijk. Deze 

wordt bepaald door veel vrienden en volgers te hebben op de sociale media, door continu te reageren op 

berichten en steeds op de hoogte te zijn van nieuwe interessante informatie. Hierdoor kan de valkuil 

ontstaan dat jongeren zich meer bezig houden met hoe ze in 140 tekens interessant en gelukkig 

overkomen voor de buitenwereld, dan dat ze werkelijk gelukkig zijn (Nelis en van Sark; 2010). Er 

ontstaat dan een waanbeeld, waaraan ze moeten voldoen. Dit ondersteunt de ontwikkeling van de 

autonomie niet. 

 

Veel voorkomende valkuilen: 

• Grenzeloosheid: jongeren gaven in het onderzoek ‘netsmartness’ aan dat het begrenzen van het 

onlinegedrag moeilijk is. Bij jongeren tussen de 13- tot 16-jarigen was dit 44 procent en bij de 

jongeren tussen de 10- tot 12-jarigen 43 procent. Zij geven aan dat het moeilijk is om te stoppen 

met sociale media, wanneer ze zijn begonnen. Ze kunnen uren online gamen en appen en de 

telefoon wordt het liefst meegenomen naar de slaapkamer. Ook wanneer ze moeten gaan slapen. 

Eén op de vier jongeren is tussen de 20.00 – 23.00 online. Zeer waarschijnlijk is dit nog meer. 

Tussen jongens en meisjes is er verschil. Meisjes zijn meer gericht op het chatten en jongens meer 

gericht op het online gamen (Nelis en van Sark; 2010) en (De Wulf en Vermulst; 2013) 

• Doelloosheid en inefficiëntie: in hetzelfde onderzoek geven jongeren aan dat ze gemakkelijk, 

tijdens het werken aan een andere taak, worden afgeleid. De jongere zit uren op zijn kamer voor 

school, maar is weinig productief. Hij leert onvoldoende, maakt zijn huiswerk niet of beperkt. 

Jongeren geven aan dat ze tijdens het studeren ook appen, tweeten, YouTube gebruiken voor 

muziek, ze multitasken wat leidt tot concentratievermindering. Door de verschillende activiteiten 

moeten de hersenen verschillende informatie gelijktijdig verwerken. Doordat er verwarring op kan 
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treden, kan de kwaliteit van studie hieronder lijden. Daarnaast werken jongeren minder efficiënt 

(Nelis en van Sark; 2010). 

• Vleierigheid: in het rapport ‘Jongeren leiden aan Social Media Stress: jongeren in de greep van 

social media’ (2012) wordt aangegeven dat door de prikkels als geluidjes, beelden en trillingen 

jongeren gestimuleerd worden om te reageren. Deze worden, deels onbewust, ervaren als 

aandacht en beloning. Dit is waar jongeren gevoelig voor zijn. Sociale media, waaronder sociale 

netwerken als What’s app, Twitter en Instagram stimuleren, met behulp van een beloningssysteem, 

jongeren om contact te leggen, te onderhouden en actief te blijven in het contact. De beloning is 

de bevestiging of de erkenning wanneer je een app of tweet plaatst. Dit zorgt voor een goed 

gevoel. Naarmate een jongere deze bevestiging en erkenning meer nastreeft zal hij hier ook meer 

waarde aan hechten. Jongeren plaatsen de tweet of app waarvan ze verwachten dat hun peergroup 

het waardeert. Problematisch sociaal mediagebruik ontstaat wanneer de behoefte naar aandacht 

en waardering, de alledaagse activiteiten zoals school, sport, hobby’s en sociale contacten, 

negatief beïnvloedt (www.youngworks.nl). Het gebruik wordt dan dwangmatig en daarnaast kunnen 

de gedachten aan sociale media obsessief worden (Calis en Kisjes: 2013). 

• Opgefoktheid: jongeren ervaren stress als de batterij leeg is of als ze hun mobiel zijn vergeten. 

Vele jongeren geven aan dat ze een paar keer per uur hun mobieltje pakken om te kijken of er een 

berichtje is (Nelis en van Sark; 2010).  

• Egocentrisme: bij sociale media is de jongere voornamelijk op zichzelf gericht. Hij oefent minder 

in het zich verplaatsen in de ander: ik–ander differentiatie. Jongeren kunnen onbewust en ongewild 

egocentrischer worden (Delfos, M; 2009).  

• Opoffering: een deel van de jongeren ervaart de vele prikkels als een sociale verplichting waarbij 

ze bang zijn om buitengesloten te worden wanneer ze niet reageren. Er wordt gesproken over 

Sociale Media Stress (SMS). Wanneer deze angst toeneemt wordt er gesproken over Fear of Missing 

Out (FOMO). Deze angst is begrijpelijk aangezien jongeren in de puberteit de peergroup zien als 

referentiekader voor de vorming van hun identiteit. Zij vinden het belangrijk wat hun 

leeftijdsgenootjes van hen vinden. Jongeren willen zich in de sociale media zo presenteren, dat ze 

geaccepteerd worden door hun peergroup. Aangezien het merendeel van de jongeren een te 

positief beeld schetst van de werkelijkheid zorgt dit voor een sociale verplichting om mee te doen. 

Dit zorgt bij jongere voor een gevoel van onmacht, onzekerheid en onvoldoende eigenwaarde 

(www.youngworks.nl). 

• Passiviteit: naast het gebruik van sociale media geen andere hobby’s, sporten of activiteiten met 

leeftijdsgenoten hebben.  

• ‘Verslaving’: door de vele prikkels van sociale media kunnen er verschijnselen van verslaving 

ontstaan herkenbaar aan de valkuilen zoals starheid en manipulatie. Doordat het problematisch 

sociaal mediagedrag geen DSM-V indicatie heeft, mag het niet gelabeld worden als verslaving. Het 

verschil zit hem in het feit dat het gebruik van sociale media om te veel verschillende activiteiten 

gaat (Calis en Kisjes; 2013). Toch kun je de criteria van internet gaming disorder, dat wel erkend 

wordt, leggen op de problematiek. Door de bekrachtiging omdat er altijd wel iemand online is en 

de variabiliteit van beloning omdat de ene keer wel en andere keer iemand niet reageert op een 

berichtje hebben sociale media een verhogend verslavend aspect (Delfos, M; 2009).  
 

"Ik word er echt nerveus van als ik weet dat er op mijn smartphone iets is binnengekomen en ik kan niet 
meteen kijken, omdat ik in de klas zit” 
 
Niet iedere jongere stapt in de bovenstaande valkuilen. Er zijn meerdere factoren die invloed hebben op 

het ontstaan van problematisch sociaal mediagebruik. Deze factoren komen terug in Hoofdstuk 5. 

 

Valkuil versus problematisch sociaal mediagebruik 

Wanneer jongeren in de valkuil zijn gestapt van sociale media kan dit zich uiten in problematisch sociaal 

mediagebruik. Er zijn verschillende vormen van problematisch sociaal mediagebruik bij jongeren: 
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Problematisch chatten: de oorzaak kan liggen bij sociale druk van de peergroup. De jongere voelt de 

sociale verplichting waarbij ze bang zijn om buitengesloten te worden wanneer ze niet reageren. 

Socialbesitas: overmatig en dwangmatig actief zijn op sociale media (Twitter, What’s app) om digitale 

sociale contacten te onderhouden. 

Onlinegameverslaving: onder de jongeren de meest voorkomende, vooral bij jongens  

(Calis en Kisjes; 2013). 

 

Signalen van problematisch sociaal mediagedrag  

Hoe kun je bij jongeren herkennen dat zij in de valkuil van sociale media zijn getrapt? 

• Langer online zijn dan gewoonlijk. 

• Erger verdiept zijn (bijvoorbeeld in een spel) dan normaal. 

• Internet- of spelgebruik ontkennen en verstoppen voor anderen. 

• Ongehoorzaamheid aan tijdslimiet of andere limieten, bijvoorbeeld opgelegd door ouders. 

• Afname van de belangstelling voor offline recreatie, zoals sport. 

• Afname van de belangstelling voor zelfverzorging zoals hygiëne, slaap en voedsel. 

• Sociale klachten: jongeren kunnen zich afzonderen van familie, vrienden, werk en/of school, 

waardoor het contact afneemt. Hierdoor kunnen ze een achterstand oplopen in de sociale 

ontwikkeling.  

• Geen plezier beleven aan activiteiten, tenzij online. 

• Voortzetten van een activiteit (bijvoorbeeld online spel), ondanks zijn negatieve fysieke, 

emotionele, relationele of professionele gevolgen (www.zurinstitute.com). 

• Fysieke klachten: er kunnen verschillende lichamelijke klachten ontstaan, zoals: oogklachten, 

buik- en hoofdpijn, vermoeidheid, RSI, overgewicht.  

• Psychische klachten: door overmatig sociaal mediagebruik kunnen jongeren last krijgen van 

depressies, somberheid, eenzaamheid, paniekaanvallen en verlatingsangst. Daarnaast neemt de 

concentratie ook af en kunnen jongeren zich minder goed focussen op dagelijkse verplichtingen.  

• Achteruitgang schoolprestaties: door een slechte concentratie en onvoldoende nachtrust kunnen 

schoolresultaten achteruit gaan (www.wikigr1.wikispaces.com/Verslavend). 

Niet alle symptomen hoeven bij jongere voor te komen om een problematisch sociaal mediagebruiker te 

zijn. Hier is pas sprake van wanneer het sociale mediagedrag dwangmatig wordt en andere dagelijkse 

activiteiten en taken zoals hobby’s, sporten, huiswerk of gesprekjes in het dagelijks leven eronder 

lijden. Zonder sociale media kunnen deze jongeren niet goed functioneren. Jongeren zullen zelf niet 

altijd het gevoel hebben dat ze in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. In de virtuele wereld 

hebben ze ook ‘vrienden’, maar dit gaat ten koste van de sociale contacten in het dagelijks leven. Het is 

dan ook belangrijk om dit bespreekbaar te maken met de jongere (Nelis en van Sark; 2010).  

Wanneer een jongere zich bewust is van zijn valkuil en deze erkent, kan hij zich ontwikkelen in zijn 

uitdagingen. Hoe groter de autonome motivatie van de jongere is, hoe gemakkelijker een jongere zich 

hierin kan ontwikkelen.  

 

4.2.3 Uitdagingen 

De uitdaging is een positief, tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Het gaat erom dat de jongere 

balans vindt in de kwaliteit die uiting krijgt door sociale media en de uitdaging om te voorkomen dat ze 

erin doorschieten. Het is dan ook belangrijk om deze uitdaging te ontwikkelen (Ofman, D; 2010).  

Veel voorkomende uitdagingen  

• Realisme / nuchterheid: het is belangrijk dat jongeren leren relativeren en inzicht krijgen in hun 

eigen reactiepatroon, dat vaak gebaseerd op belemmerende overtuigingen en gevoelens zoals angst 

en onzekerheid. (http://blog.youngworks.nl/facts/social-media-en-laag-zelfvertrouwen-een-goede-

match-of-niet). Jongeren die dit nog onvoldoende kunnen, hebben hier begeleiding in nodig. 
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• Zelfverzekerdheid: jongeren mogen achter hun keuze staan als die bijdraagt aan het doel wat ze 

willen bereiken. De kans is aanwezig dat deze afwijkt van de peergroup. Dit voelt voor de jongeren 

als onveilig. Succeservaringen zijn voor hen belangrijk.  

• Aanpassingsvermogen: jongeren kunnen zich aanpassen aan de regels en afspraken die er in een 

systeem gelden. 

 

4.2.4 Allergieën  

Vaak is de valkuil van volwassenen of jongeren die geen of zeer beperkt gebruik maken van sociale 

media een bron van conflicten en irritaties bij deze ‘sociale’ jongeren. Dit uit zich vaak thuis of op 

school en brengt veel spanningen met zich mee.  

Allergieën die ik in de praktijk vaak hoor zijn:  

• Eentonigheid: jongeren vinden anderen saai, wanneer ze geen of beperkt gebruik maken van sociale 

media. 

• Kortzichtigheid: jongeren vinden dat de omgeving niet begrijpt wat sociale media zo leuk maakt en 

zo waardevol. 

• Conservatisme: jongeren vinden dat volwassene te vaak aangeven dat het vroeger beter was. 

De bovenstaande allergieën zijn te relateren aan de eerder genoemde valkuilen van de jongeren. 

 

Allergie omgeving versus allergie jongeren 

Alles ontstaat in relatie. Dat betekent dat de reactie van de omgeving (anderen die gebruik maken van 

sociale media, ouders, andere volwassenen) van invloed is op het sociale mediagedrag. De vraag is in de 

begeleiding van jongeren: “Wat kunnen ouders en andere opvoedondersteuners anders doen om de 

jongeren hun uitdaging te laten ontwikkelen?” In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op deze vraag. 

 

4.3 DSM-V gekoppeld aan problematisch sociaal mediagedrag 

In de DSM-V van 2013 is sociale mediaverslaving niet opgenomen. Internet gaming disorder daarentegen 

wel. Het verschil zit hem in het feit dat het gebruik van sociale media om te veel verschillende 

activiteiten gaat (Calis en Kisjes; 2013). Toch kun je de zes criteria gebruiken om de problematiek van 

sociale mediagebruik in kaart te brengen. 

Salience (aantrekkingskracht)  

Dit is aan de orde wanneer het sociale mediagebruik invloed heeft op gedachten, gevoelens en gedrag. 

De jongere zal uitkijken naar een volgende mogelijkheid om gebruik te maken van telefoon, pc of tablet 

om contact te leggen met anderen.  

Mood modification (stemmingswisseling)  

Het gebruik van sociale media brengt jongeren in een plezierige stemming. Hierdoor ervaren ze geen 

stress of verveling. Problemen die ze in het dagelijks leven ondervinden verdwijnen hierdoor tijdelijk. 

Daarnaast worden emotionele behoeften, zoals erbij willen horen, vervuld.  

Tolerance (tolerantie)  

Door het vele gebruik van sociale media ontstaat er een onbewuste gewenning. Je hebt steeds meer 

sociale prikkels nodig om je behoeften te bevredigen. Je reacties op sociale media worden een 

automatisme en je krijgt er minder snel een plezierig gevoel van. Hierdoor ga je er steeds meer tijd aan 

besteden. 

Withdrawal symptoms (ontwenningsverschijnselen)  

Er ontstaan stemmingswisselingen, irritatie en chagrijnigheid als de telefoon zoek is of de batterij is 

leeg. Dit kan zich zowel op lange als korte termijn voordoen.  
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Conflict  

Het conflict is tweeledig: 

• Interpersoonlijk: dit betreft de tweestrijd die ontstaat tussen het gebruik van sociale media en 

andere activiteiten. Bijvoorbeeld het spelen van een online game of het maken van huiswerk.  

• Intrapersoonlijk: dit betreft de tweestrijd die ontstaat wanneer de jongere kiest voor de sociale 

media en andere mensen in de omgeving hebben behoefte aan direct contact met de betreffende 

jongere. Door het gebruik van sociale media kan het contact met anderen in de directe omgeving 

oppervlakkiger worden.  

Relaps (terugval)  

Na vier maanden van stoppen of mindering in sociaal mediagebruik, komt het vaak voor dat de jongere 

weer terugvalt in het voorgaande patroon van het probleemgedrag. De kans hierop kan beïnvloed worden 

door wisselingen in de gemoedstoestand (Calis en Kisjes; 2013). 

“Ze zit alleen nog maar op de bank met haar mobiel en ziet ons niet eens staan! Ik moet drie keer iets 
vragen voordat ze reageert!” 
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5 Therapeutische begeleiding bij jongeren met een sociale 
mediaproblematiek 
 

5.1. Inleiding  

Vanuit literatuuronderzoek geeft de wetenschap geen eenduidig antwoord op de vraag wat de invloed 

van sociale media is. Er is geen causaal verband voor het gebruik van sociale media en gedrag. Gedrag 

van jongeren wordt namelijk niet alleen bepaald door het gebruik van sociale media. Zoals eerder is 

aangegeven, zijn er een groot aantal factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren in de 

puberteit. Sociale media hebben hier een klein aandeel in. Bij problematisch sociaal mediagedrag gaat 

het niet alleen om tijdsbesteding aan de virtuele wereld. Er spelen meerdere factoren een rol, waar 

aandacht aan gegeven moet worden.  

Recente onderzoeken geven aan dat een kleine minderheid (6%) van de jongeren in de puberteit 

problemen heeft met het sociaal mediagebruik. Ik verwacht dat deze groep gaat groeien. Aan de ene 

kant omdat het aantal pubers dat sociale media gebruikt toeneemt en aan de andere kant omdat de 

tijdsbesteding van pubers op sociale media groeit. Daarnaast is er een groeiende ontwikkeling op sociaal 

mediagebied waardoor jongeren geprikkeld worden. 

De gevolgen van het gebruik van sociale media zijn moeilijk te meten. In de literatuur wordt aangegeven 

dat de omvang van sociale mediaproblematiek tot op heden niet precies is in te schatten, omdat 

zelfrapportage vaak een vertekening laat zien. Jongeren, onderschatten vaak hun mediagebruik (Nelis en 

van Sark; 2010). Daarnaast is de aard en de omvang bij iedere jongere verschillend. Zo kan 

problematisch sociaal mediagedrag de hoofdaanleiding zijn, maar het kan ook zijn dat het sociale 

mediagedrag een van de belemmerende factoren is waar een hulpvraag mee in verbinding staat. 

Mijn uitgangspunt in de begeleiding is de jongere zelf: waar loopt hij tegenaan, wat ervaart hij en hoe 

voelt hij zich hierbij?  

In mijn begeleiding neem ik de onderstaande punten mee in het intakegesprek: 

• De hulpvraag van ouders en jongere: 

o Staat de jongere zelf open voor begeleiding? 

o Hoe lang speelt de problematiek al? 

o Is er eerder begeleiding geweest: zo ja, waarvoor, wanneer, door wie en heeft dit geholpen? 

o Medische uitsluiting. 

• Informatie van de jongere: 

o Leeftijd: hier kunnen ontwikkelingstaken aan gekoppeld worden. 

o Persoonlijke karaktereigenschappen. 

o Psychische stoornissen zoals ADHD, ADD, ASS. 

o Levensloop 

o Sociale contacten: heeft de jongere hobby’s en/of sport? 

• Het systeem of de omgeving: 

o Wie zijn de leden, bijzonderheden zoals echtscheiding, verslavingsproblematiek of andere 

verstoringen? 

o In welke systemen, thuis, school of elders komt de problematiek voor? 

• Opvoedingsstijl:  

o Hoe voeden de ouders de jongere op? 

o Welke waarden en normen spelen een rol voor de ouders en verschillen deze van de jongere? 

o Welke allergieën hebben de ouders? 

o Hoe is het contact tussen vader en moeder? 
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o Is er sprake van de vijf elementen van basisveiligheid: plek, steun, voeding, vrij van bedreiging, 

adequate grenzen, spiegeling (Slot en van Aken; 2010)? 
 

Deze bovenstaande factoren worden in de volgende paragrafen uitgewerkt. 

 

5.2 De hulpvraag van ouders en jongere 

Jongeren met een problematisch sociaal mediagebruik erkennen of herkennen niet altijd de hulpvraag 

van ouders of leerkracht. Voor de begeleiding is het belangrijk dat de jongere de motivatie en de 

verantwoordelijkheid ervaart om aan een bepaalde doelstelling te werken. De hulpvraag van de jongere 

is leidend en heeft direct of indirect een verbinding met de hulpvraag van de ander.  

Wanneer een jongere de hulpvraag van ouders niet erkent of herkent, kan hij een afwerende houding 

aannemen. Doordat ik onderzoek waar deze weerstand vandaan komt, krijgt de jongere van mij 

erkenning voor zijn gevoel. Op deze manier kan ik een jongere op een andere manier laten kijken naar 

de huidige situatie en kan ik hem laten ontdekken waarom het voor hem belangrijk is om te veranderen. 

Hierdoor overwint hij zijn weerstand en komt in beweging om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. De 

jongere ontwikkelt in de begeleiding de overtuiging dat hij de capaciteiten heeft om zijn gedrag te 

veranderen. Door de jongere duidelijk te laten merken dat ik het vertrouwen heb, wordt de jongere 

expert van zijn eigen oplossingen. Hierdoor ontstaat er een selffulfilling prophecy.  

Wanneer jongeren worden aangemeld met problematisch sociaal mediagedrag, vind ik het belangrijk om 

ouders hierbij te betrekken, zodat zij de jongere kunnen ondersteunen in het aanbrengen van de 

structuur, zoals een gezond dag- nachtritme, in het dagelijks leven. Wanneer ouders de jongere 

ondersteunen, versnelt dit vaak het proces. 

 

5.3 Informatie van de jongere 

Jongeren zijn uniek. Iedere jongere heeft zijn eigen hulpbronnen en uitdagingen in het leven. Hieronder 

volgen factoren die invloed kunnen hebben op het sociale mediagedrag. 

De ontwikkelingsfase:  

De puberteit is een belangrijke factor bij het gebruik van sociale media. De lichamelijke en mentale 

veranderingen zorgen o.a. voor onzekerheid, impulsief gedrag en korte termijn denken. Daarnaast zetten 

pubers zich af tegen opvoeders en zijn ze meer op zichzelf gericht.  

Wanneer een jongere een positieve ontwikkeling van de sociale identiteit heeft doorgemaakt is dit een 

beschermende factor. De jongere heeft een aantal sociale vaardigheden ontwikkelt, zoals: luisteren, 

rekening houden met de mening van anderen en zich inleven in de anderen (www.ophetbot.be). 

Daarnaast spelen een positief bewustzijn van zijn eigen persoonlijke beleving in een relatie en een 

veilige hechting ook een rol. 

Lichamelijke rijpheid:  

De puber vergelijkt zijn eigen lichaam met de gangbare norm van het maatschappelijk 

schoonheidsideaal. Hiervoor gebruiken ze ook sociale media. Wanneer het lichaamsbeeld voldoende 

vergelijkbaar is met het schoonheidsideaal dan wordt het zelfbeeld gesteund. Wanneer dit onvoldoende 

is, dan bestaat de kans dat de puber een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Uit onderzoek is naar voren 

gekomen dat hoe groter de afwijking met het ‘normale gemiddelde’ hoe groter de kans op een negatief 

zelfbeeld en op gevoelens van minderwaardigheid. 

Uit onderzoekingen is gebleken dat:  

• Vroegrijpe meisjes (bijv. 11 jaar) met een versterkte gewichtstoename een grotere kans hebben op 

een negatief zelfbeeld. Dit komt voort uit onzekerheid (Delfos, M; 2009). Ze zijn vaak ontevreden 

over gewicht en lengte dat in contrast staat met het schoonheidsideaal. Daarnaast hebben ze vaak 

meer conflicten met ouders en vertonen ze vaker probleemgedrag. Ook ondervinden deze meisjes 

nadeel in sociale contacten met volwassen (Verhulst, Frank C; 2008).  
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• Laatrijpe meisjes ook een negatief zelfbeeld kunnen ontwikkelen 

• Lichamelijk laatrijpe jongens (bijv. 15 jaar) een negatief zelfbeeld en gevoelens van 

minderwaardigheid kunnen ontwikkelen door onvoldoende fysieke vaardigheden en prestaties. Ze 

voelen zich vaker afgewezen en afhankelijker.  

• Vroegrijpe jongens een positiever zelfbeeld hebben en meer aanzien. Door de hogere 

testosteronspiegel hebben zij wel meer kans op strafbaar gedrag ( Slot en van Aken; 2010). 

 

Studieniveau en intelligentie  

Hoe hoger de intelligentie, hoe kleiner de kans op problematisch sociaal mediagebruik. 

Genetische invloeden 

Wanneer stoornissen neurobiologisch van aard zijn, kunnen zij op het sociaal mediagedrag van invloed 

zijn. Deze jongeren hebben een gebrek aan zelfsturing en lopen meer risico. Stoornissen die van invloed 

zijn op het sociale mediagedrag zijn onder meer ADD, ADHD, Asperger, PDD-nos, ODD- CD en NLD.  

De puber zal, ook met een stoornis, dezelfde ontwikkeling doormaken als een jongere zonder stoornis. 

Het is dan ook belangrijk om de stoornis mee te nemen in de begeleiding als factor en niet als 

hoofdreden. De begeleiding is gericht op het ontwikkelen naar de hoogst mogelijke mate van autonomie 

die de jongere aan kan, rekening houdend met de identiteitsontwikkeling en de stoornis. Op deze manier 

kunnen de jongere en zijn omgeving om leren gaan met de belemmerende factor, die niet opgelost kan 

worden (Verhulst, Frank C; 2010).  

Het systeem  

Voor de therapeutische begeleiding van jongeren met een hulpvraag in de autonomie-ontwikkeling die is 

gekoppeld aan de sociale media is het belangrijk om te kijken naar de beschermende en belemmerende 

factoren van de verschillende systemen. Deze factoren kunnen onderverdeeld worden in: 

• Microsysteem: hierbij wordt gekeken naar de kind-, ouder-, gezins- en externe factoren. 

• Mesosysteem: buiten het gezin spelen invloeden van mensen en contexten een rol. Denk aan school, 

sport- en hobbyclubs en vriendschappen.  

• Macrosysteem: hierbij wordt gekeken naar sociaaleconomische gezinsfactoren, culturele factoren en 

maatschappelijke factoren.  

In mijn scriptie leg ik de nadruk op de beschermende en belemmerende factoren van het microsysteem, 

omdat mijn therapeutische begeleiding hierop afgestemd is. De eerder beschreven factoren van de 

jongere worden hierin niet meegenomen. 

 

5.3.1 Microsysteem 

Dit is het systeem dat de jongere direct ervaart, zoals de familie. In het leven van een jongere is deze 

laag uitgebreid met o.a. vrienden, school en andere externe gezinsfactoren. De factoren in dit systeem 

beïnvloeden elkaar wederzijds (Slot en van Aken; 2010). 

 

Ouderfactoren 

‘Ik neem aan dat mijn dochter zelf haar grenzen aan kan geven in haar telefoongebruik’ 
 
Ouders onderschatten hoe belangrijk hun rol is bij het ontwikkelen van autonomie in het gebruik van 

sociale media. Zij zijn als het ware de externe frontaalkwab. Zij creëren ruimte om hun puber 

experimenteel gedrag en sociale vaardigheden uit te laten proberen en daarnaast kunnen ze structuur en 

ondersteuning bieden bij het maken van keuzes en het stellen van grenzen, wanneer de jongere zichzelf 

niet kan beschermen. Ook kunnen ze een kader bieden als hun puber in de sociale media ervaringen op 

doet, die hij niet kan plaatsen.  
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Wanneer hun puber hierin toch ‘fouten’ maakt, kunnen ouders vanuit de socratische gesprekvoering hun 

puber ervan laten leren. Hierdoor kunnen ze hun puber emotioneel weerbaarder maken, waardoor die 

minder gevoelig is voor groepsdruk (www.SLO.nl). 

Beschermende factoren 

Ouders zijn autonomie ondersteunend. Ze stimuleren en ondersteunen het (sociaal) vrijwillig 

functioneren door:  

• Empathies te reageren. Ouders reageren gevoelig met de kennis en de ervaringen die ze zelf 

hebben. De reactie heeft zowel een affectief deel (emotie en gevoel t.o.v. gedrag) als een cognitief 

deel (opvattingen en kennis). Waardoor er begrip wordt getoond voor de soms onhandige keuzes die 

de jongere maakt en waarmee op een opbouwende manier wordt gevolgd en bijgestuurd. 

• Keuzemogelijkheden te geven binnen de mogelijkheden van de context en de behoeften van de 

jongere. 

• Een zinvolle toelichting te geven als ze de jongere een opdracht geven, die hij niet uit zichzelf uit  

zou voeren. Een jongere zal vrijwilliger een taak uitvoeren wanneer hij begrip en inzicht heeft in  

de praktische reden van de gekregen opdracht. 

• Autonomie te stimuleren. 

• Voorbeeldgedrag te vertonen. 

• Hulp te bieden, wanneer de jongere om hulp vraagt (www.ophetbot.be). 

Door deze opvoedondersteuning zal de jongere de gedragingen en keuzes als persoonlijk zinvoller 

ervaren en zal hij hiervoor vaker verantwoordelijkheid gaan nemen. Dit zorgt voor een gevoel van 

psychologische vrijheid van autonomie.  

Belemmerende factoren 

• Het gebrek van zelfvertrouwen en vertrouwen van ouders. Jongeren maken zich tijdens het 

individuatie-separatie proces los van hun ouders. Dit proces heeft zijn piek rond 14 –15 jaar, waarbij 

ouders de verbinding missen met hun puber. Dit zorgt voor angst en wantrouwen. Het zijn dan ook 

de ouders die vaker last hebben van het sociale mediagedrag. Ze hebben behoefte naar de oude 

homeostase, die gekenmerkt werd door o.a. verbinding en gezelligheid. Ze vinden dat sociale media 

de oorzaak hiervan zijn (Delfos, M; 2009). 

• Negatieve herinneringen van de ouder op de eigen puberteit. De ouder kan deze herinneringen 

projecteren op de jongere. 

• Ouders die zelfmoeite hebben met het begrenzen van het sociale mediagebruik. Een misvatting is 

dat afnemen of verbieden van de sociale media de oplossing is. Vanwege de externe motivatie werkt 

dit maar tijdelijk.  

• Ouders die zich moeilijk los kunnen maken van hun puber. In de puberteit verandert de opvoedende 

rol van ouders in een begeleidende rol. Hierbij is het de taak aan ouders om hun kind los te gaan 

laten en te begeleiden in zijn ontwikkeling naar autonomie.  

• Een gebrek aan internetkennis. Ouders zijn vaak minder onderlegt in het internet gebruik dan hun 

eigen puber.  
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Omgevingsfactoren 

De omgevingsfactoren waarin jongeren leven zijn: gezin, school en de peergroup. Jongeren die leven in 

ongezonde gezinssituatie is gebruik van sociale media een manier om zich af te sluiten van het dagelijkse 

leven, waar ze onmachtig zijn om mee om te gaan.  

Gezin 

De processen in het gezin spelen een belangrijke rol bij de autonomie-ontwikkeling, Daarbij denk ik aan 

de algemene processen als een relatie tussen ouder en jongere, de opvoedingsstijl en de 

gezinsdynamiek. Maar ook een scheiding of (psychische) problemen bij ouders kunnen een factor zijn. 

Sociale media zijn een uitvlucht om te ontsnappen aan de werkelijkheid. 

De opvoedingsstijl heeft invloed op het sociale mediagebruik. In het contact met de puber is openheid, 

begrip en acceptatie belangrijk voor de ontwikkeling van autonomie. Daarnaast zijn regels en structuur 

belangrijk. De kans op een zelfverzekerde, autonome volwassene die weloverwogen beslissingen neemt, 

wordt hierdoor vergroot (www.ophetbot.be). 

In paragraaf 5.4 wordt nader ingegaan op de verschillende opvoedingsstijlen en de invloed op het 

zelfsturend vermogen bij het gebruik van sociale media. 

 

School 

School is een omgeving waar jongeren hun kennis en kunde kunnen laten zien. Waardering en interesse 

van docenten zijn belangrijk voor jongeren. Jongeren die de waardering, succeservaringen en de 

verbinding met docenten missen kunnen hun vlucht zoeken in sociale media. Wanneer jongeren de 

motivatie voor schoolse zaken verliezen, is er veel tijd over die opgevuld kan worden met sociale media 

activiteiten. 

Peergroup 

Op sociale media bevinden zich veel vrienden en vriendinnen. De invloed van de peergroup is in de 

puberteit erg belangrijk. Het contact in de virtuele wereld kan gezien worden als een subcultuur met 

waarden en normen waar de jongere zich mee wil identificeren. 

5.4 Opvoedingsstijl 

De misvatting in de opvoeding is dat een grenzeloze 

opvoeding een situatie lijkt waar je als ouder in de 

puberteit naar moet streven. Dit blijkt echter niet zo te 

zijn. Jongeren die weinig begrenzing hebben gehad zijn 

vaak onzeker, niet autonoom en impulsief. 

Welke houding ouders het beste aan kunnen nemen is soms 

niet zo gemakkelijk. Een jongeren kan zijn hulpvraag 

ervaren als het zelf niet kunnen, waardoor het zelfrespect 

beschadigd kan worden. Daarnaast kan hulp aanbieden op 

verschillende manieren door jongeren ervaren worden.  

“Ik kan het niet alleen…zonder mijn ouders kan ik het niet!” 
 
Wanneer ouders ongevraagd hulp bieden, kan de jongere weerstand geven door de hulp te weigeren of 

door boos te worden.  

“ik los het zelf wel op, ik ben niet dom, hoor!”  
 
Wanneer ouders de jongere aan zijn lot overlaten, bestaat de mogelijkheid dat de puber gevoelens van 

angst en onzekerheid ontwikkelt.  

“Ik kan het niet, ik ben dom, het lukt me nooit…!” 
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In grote lijnen bestaan er vier verschillende opvoedingsstijlen. De opvoedingsstijlen, volgens de 

Baumrind’s dimensie van interactie, hebben ieder hun eigen karakter.  

De vier opvoedingsstijlen zijn hieronder uitgewerkt met daaraan de beschermende en de belemmerende 

factor gekoppeld voor problematisch sociaal mediagebruik.  

 

5.4.1 Autoritieve opvoeding (warme, democratische opvoeding) 

Deze opvoedingsstijl komt vaak voor bij harmonische gezinnen en staat bekend om zijn democratische 

karakter. Bij deze opvoeding is er overleg met de jongere en ouders voelen zich gelijkwaardig met hen. 

De jongeren worden betrokken bij het maken van afspraken en er wordt rekening gehouden met hun 

wensen binnen de kaders van wat mogelijk is. Deze stijl is een beschermende factor in de puberteit, 

aangezien de puber deze twee behoeftes nastreeft. Door afspraken te maken in overleg waar zowel 

puber als ouder zich in kunnen vinden, wordt ervoor gezorgd dat jongeren zich aan afspraken houden.  

Deze opvoedingsstijl stimuleert de autonomie, het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de jongere. 

De jongere mag zijn wie hij is en er wordt aangesloten op de behoefte die zijn ontwikkeling met zich 

meebrengt (Diekstra en Hintum; 2010).  

Van alle opvoedingsstijlen kost deze het meeste tijd, geduld en energie. Daarnaast moeten zowel ouders 

als jongere leren accepteren dat er een verschil van mening mag zijn. De valkuil van deze opvoedingsstijl 

is dat de jongere alsmaar in discussie gaat met ouders. Een uitdaging voor deze ouders is grenzen te 

stellen wanneer een jongere een gebrek aan kennis of ervaring heeft waardoor hij zich onvoldoende kan 

beschermen (Delfos, Martine F; 2011) en (Diekstra en Hintum; 2010).  

 

5.4.2 Verwaarlozing (koele opvoeding/laissez-faire) 

Deze opvoeding is het tegenovergestelde van de autoritieve opvoeding. Hij staat bekend om zijn 

onverschillig en oppervlakkig karakter. Ouders hebben weinig interesse in hun jongeren en zijn gericht 

op eigen behoeften en nemen geen verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Bij deze opvoedingsstijl is 

er weinig sprake van beloning en er wordt meer gestraft. Deze opvoedingsstijl is een belemmerende 

factor, omdat het een negatieve invloed heeft op de persoonsontwikkeling van de jongere. Jongeren 

gaan, door een gebrek aan relationele vaardigheden, sociaal onaangepast gedrag vertonen en hebben 

weinig interesse in anderen aangezien ze dit nooit hebben geleerd. 

Vaak ontwikkelen deze kwetsbare jongeren door een gebrek aan zelfvertrouwen een negatief zelfbeeld. 

Ze krijgen problemen in de identiteit en hebben onvoldoende zelfwaardering. Ze voelen zich afhankelijk 

van externe factoren en hebben een gebrek aan zelfsturing.  

De autonomie is op een onnatuurlijke manier op een jonge leeftijd ontstaan, waardoor ze er niet naar 

handelen. De emotionele expressie is geblokkeerd. Ze mijden persoonlijke relaties door een gebrek aan 

vertrouwen en angst voor verlies. Hierdoor zijn ze vaak ontevreden over de sociale contacten (Diekstra 

en Hintum; 2010). 

 

5.4.3 Autoritair (dominante opvoeding)  

Deze opvoedingsstijl komt vaak voor bij gesloten gezinnen of bij gezinnen van een minderheidscultuur, 

zoals allochtone gezinnen. De stijl staat bekend om het vasthouden van ouderlijke regels en 

voorschriften en er wordt weinig rekening gehouden met de individualiteit van de jongere. Jongeren 

moeten zich aanpassen en er is een zeer beperkte beslissingsvrijheid. Ouders proberen op deze manier 

hun kinderen zowel emotioneel als sociaal aan zich te binden. Ze zijn vaak veeleisend wat betreft 

gezondheid, scholing en ontwikkeling. De overtuiging is dat kinderen hun best moeten doen om iets te 

bereiken, anders hebben zij er later spijt van.  

Ouders verlangen van hun kinderen gehoorzaamheid en geen tegenspraak. Bij verzet wordt dit gezien als 

brutaal of eigenwijs, als impulsief gedrag of als veroorzaakt door verkeerde vrienden. Het geven van 

straffen wordt gebruikt om dit tegen te gaan. Jongeren die opgevoed worden met een autoritaire 

opvoedingsstijl hebben relatief weinig contact met leeftijdsgenootjes en hebben hier ook weinig 
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behoefte aan. Ze kennen de normen, waarden en het bijbehorende gedrag van de jeugdsubcultuur 

minder goed. 

Deze jongeren houden zich vast aan een vaste levensvisie. Ze zijn volgzaam en passen zich aan aan 

hetgeen dat van hen verlangd wordt en tonen weinig initiatief en creativiteit. Ze zijn gevoelig voor 

dominante persoonlijkheden, waar ze niet weerbaar tegen zijn en worden gemakkelijk beïnvloed door 

groepen. Hun inlevingsvermogen is beperkt wanneer dit afwijkt van hun wereldbeeld. Door de hoge 

normen van ouders kan een jongere gevoelens ontwikkelen van minderwaardigheid en lage 

zelfwaardering, van te kort schieten en schuld. Vaak hebben deze jongeren ook een laag zelfbeeld. 

Door sociale media kunnen sommige dominant opgevoede jongeren, de overtuiging krijgen dat ze te kort 

worden gedaan in hun zelfstandigheid. Hierdoor kunnen er thuis discussies ontstaan. De jongere kan zich 

van zijn ouders vervreemden, wanneer hier geen oplossing voor wordt gevonden. Hierdoor is het een 

belemmerende factor. Daarnaast ontwikkelt een jongere weinig zelfvertrouwen en autonomie. Dit uit 

zich in moeilijk eigen keuzes maken en lage weerbaarheid.  

Tijdelijk kan een autoritaire opvoeding een jongere ondersteunen. Een jongere weet hierdoor precies 

wat zijn ouders van hem verwachten en dat kan veiligheid bieden. Vanuit een democratische opvoeding 

kan een ouder met een jongere een open gesprek aangaan en vanuit de behoefte van de jongere op deze 

manier ondersteuning geven (Diekstra en Hintum; 2010). 

 

5.4.4 Permissief (toegeeflijke opvoeding)  

Deze opvoedingsstijl komt vaak voor bij losse gezinnen. In het gezin is er een toegeeflijke opvoeding die 

bekend staat om een grote vrijheid, weinig eisen en weinig toezicht. Wanneer jongeren iets doen wat 

ouders afkeuren, geven ze geen tot weinig reactie. In het gezin zijn weinig regels en er worden geen 

grenzen aangegeven. Ouders houden wel rekening met de behoefte en wensen van de jongere maar niet 

met die van zichzelf. Hierdoor is de opvoedingsrelatie beperkt, wat een belemmerende factor is. 

Jongeren stellen zich redelijk autonoom op, maar hebben een identiteit die weinig gestructureerd is. De 

invloed van andere mensen buiten het gezin, waaronder sociale media, is meestal groot. Daarnaast 

kunnen jongeren impulsief, onbetrouwbaar, egoïstisch, gemakzuchtig en inactief gedrag vertonen, 

waarbij ze weinig rekening houden met anderen, inclusief de ouders. Ook kan er sprake zijn van een lage 

frustratietolerantie door angst voor ongemak (Slot en van Aken; 2010). 

Vanuit mijn praktijkervaring en het lezen van literatuur ben ik van mening dat de autoritieve 

opvoedingsstijl ondersteunend is voor jongeren in de puberteit waarbij zelfsturing, bij het gebruik van 

sociale media, erg belangrijk is.  

In gesprekken met ouders wil ik met ouders onderzoeken welke opvoedingsstijl zij toepassen, wat de 

invloed is op het problematisch sociaal mediagebruik en wat zij anders kunnen doen om de autonomie-

ontwikkeling van de jongere te ondersteunen. 

 

5.5 Wat is mijn rol als jeugdtherapeut voor een jongere met problematisch sociaal mediagedrag? 

Op dit moment is een van mijn belangrijkste prioriteiten kennis van sociaal mediagedrag te delen met 

anderen die een opvoedende rol hebben in het leven van jongeren in de puberteit. Er is relatief weinig 

informatie beschikbaar over dit onderwerp. Ouders en opvoeders zijn nog onzeker of zijn ondeskundig 

om de sociale mediaproblematiek te begeleiden. Psychologen en pedagogen zijn op dit gebied ook nog in 

ontwikkeling. Daarom is er voor ons, als jeugdtherapeuten, een rol weggelegd om ouders, school en 

jongeren te ondersteunen en te begeleiden door psycho-educatie en door advies te geven, door het 

herkennen van problematisch sociaal mediagebruik en het verwijzen naar andere instanties. Andere 

factoren, zoals stoornissen en gezinsproblematiek, kunnen zwaarwegend zijn in de begeleiding, zodat 

hier prioriteit aan gegeven moet worden. Deze problematiek valt buiten onze expertise. 

Daarnaast kunnen jeugdtherapeuten de achterliggende hulpvraag van jongeren begeleiden wanneer er 

sprake is van problematisch sociaal mediagedrag. Om u een indruk te geven van mijn begeleiding 

wanneer er sprake is van een achterliggende hulpvraag verwijs ik u naar bijlage 5. 
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Psycho-educatie  

Psycho-educatie is een interventie waarbij ik als therapeut aan jongeren, ouders en andere betrokkenen 

kennis en inzicht geef over de problematiek en over de begeleiding naar een oplossing. Door het 

ontwikkelen van inzicht en overzicht krijgen jongeren en betrokkenen uitzicht op oplossingen. Deze 

informatie kan bevorderend zijn voor het zelfbeeld. Daarnaast kan de belasting, die ouders ervaren, 

verminderd worden. Dit kan een positief effect hebben op het behandelingsproces. 

Jongeren zijn gevoeliger voor problematisch sociaal mediagedrag. De executieve functies zijn nog 

onderontwikkeld waardoor ze moeilijk weerstand kunnen bieden aan de overprikkeling van sociale 

media. Hoe eerder jongeren een balans hebben ontwikkeld tussen sociaal media gebruik en andere 

activiteiten, hoe gemakkelijker dit is. 

Advisering ouders 

Als ouders van mening zijn dat hun puber te veel in de digitale wereld leeft, onderzoek ik in een gesprek 

met ouders of het problematisch sociaal mediagedrag een onderliggende hulpvraag heeft. Ik ben van 

mening dat het problematische gedrag een uitingsvorm is van een onderliggende problematiek. Het 

gedrag kan bijvoorbeeld een vorm van vluchten zijn. Vluchten voor een ander leefgebied waar hij geen 

goede oplossing voor weet, zoals echtscheiding, te hoog schoolniveau of opvoedingsstijl. 

Daarnaast onderzoek ik of de begeleiding van ouders aansluit op de behoefte van de puber. Door 

zelfreflectie kunnen zij zelf hun gedrag waar nodig en handig aanpassen. 

Ik ben van mening dat jongeren in de puberteit een zekere mate van begeleiding nodig hebben, die 

aansluit bij hun behoefte. Daarnaast hebben ze grenzen nodig en ouders die meedenken voor de lange 

termijn, waarin succeservaringen worden bevorderd. Het begrenzen van sociaal mediagebruik is een 

maatregel waar de jongere niet direct positief op zal reageren, maar op lange termijn wel de vruchten 

van plukt. 

Advisering school 

Als school het vermoeden heeft dat de jongere te veel tijd besteed aan de digitale wereld, dan spreek ik 

de zorg uit naar de jongere en zijn ouders. Om transparant en open te blijven is de volgorde hierin 

belangrijk. Door open en transparant te zijn, kan de jongere zich veilig voelen in zijn schoolomgeving. 

Daarnaast vind ik het belangrijk om de jongere in zijn totaliteit te zien. Waar loopt hij op school 

tegenaan? Wat zijn de behoeften en uitdagingen en wordt hij positief gestimuleerd en gewaardeerd? 

Herkennen van signalen van problematisch sociaal mediagedrag 

Wanneer de jongere problematisch sociaal mediagedrag vertoont, kan de jongere aangeven welke media 

hij gebruikt en hoeveel en wanneer hij de tijd hieraan besteed. Daarnaast is het interessant te 

onderzoeken welke rol sociale media vervullen in het leven van de jongere en welke behoefte er wordt 

vervult.  

Met de vragen van de enquête (zie bijlage 4) kan ik een inschatting maken of er sprake is van een zekere 

afhankelijkheid.  
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6 Conclusie 

6.1 Inleiding 

De invloeden van de sociale media op de autonomie-ontwikkeling zijn moeilijk te onderzoeken. 

Onderzoek wordt bemoeilijkt, omdat de invloed van sociale media er al is. Daarnaast is het virtuele 

milieu geïntegreerd in de andere drie leefmilieus van de jongere (Delfos, M; 2009). 

Ik ben van mening dat jongeren en volwassenen niet in staat zijn sociale media direct te veranderen. De 

informatiestroom van de sociale media is niet te stuiten en de behoefte van jongeren in communicatie 

ook niet. Het gaat om bewustwording van onbewust gedrag en overtuigingen waar jongeren naar gaan 

handelen. Het is een indirect proces, waarbij ieder zelf de verantwoordelijkheid kan nemen om van 

sociale media een lust te maken.  

 

6.2 Wat is de invloed van sociale media op de autonomie-ontwikkeling van jongeren in de puberteit? 

Zoals aan het begin van de scriptie is aangegeven, bevat de ontwikkeling van autonomie drie 

ontwikkelingstaken: 

• Individualisatie: losmaken van ouders. 

• Peergroup wordt belangrijker. 

• Ontwikkelen eigen identiteit. 

 

6.2.1 Individualisatie 

De jongere heeft invloed op de gezinsdynamiek. Hij komt in de puberteit en heeft in deze fase twee 

taken die lijnrecht tegenover elkaar staan.  

• De taak om zich van zijn ouders los te maken, eigen keuzes te maken en autonomie te ontwikkelen.  

• De taak om de sociale contacten in het gezin te onderhouden.  

Door sociale media kunnen ze zich in een virtuele wereld exploreren zonder opvoeders. Dit biedt 

ontwikkelingsmogelijkheden in de autonomie, maar tegelijkertijd ook gevaren. De prikkelsnelheid en de 

beloningen, in de vorm van digitale aandacht van sociale media zijn zo groot dat jongeren er impulsief 

op reageren en ze geen kader hebben in het dagelijks leven om ervaringen uit te wisselen.  

Daarnaast hebben sociale media invloed op de gezinsdynamiek. Het contact dat door de puberteit tussen 

ouders en jongere verandert, wordt ook door de sociale media beïnvloed. Er zal een nieuw evenwicht 

moeten ontstaan, wat voor iedereen acceptabel. In de puberteit is dit een dynamisch evenwicht (Pont, 

Steven; 2010). 

 

6.2.2 De peergroup 

Het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met de peergroup is voor jongeren erg belangrijk. 

Sociale media zijn 24/7 beschikbaar voor jongeren om oneindig te kunnen experimenteren met het leren 

maken van vrienden en deze te behouden. Voor jongeren, die in het dagelijks leven minder gemakkelijk 

vrienden maken, is dit een positieve ontwikkeling.  

Daarentegen zorgt de continue aanwezigheid ook voor een toenemende groepsdruk. De peergroup is 

altijd en overal aanwezig. Daarnaast missen sociale media vaak het non-verbaal gedrag dat 80% van de 

communicatie vormt. Beeld en geluid nemen steeds meer toe, maar geur blijft ontbreken. Geur is een 

prikkel die onbewust het gedrag van pubers aanstuurt. 

Bij een gebrek aan non-verbaal gedrag kunnen tekstberichten krachtiger aangezet worden om het non-

verbale te vervangen. Ook worden er emoticons gebruikt ter vervanging. Desondanks kunnen berichten 

verkeerd geïnterpreteerd worden met alle gevolgen van dien. 
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6.2.3 Ontwikkelen van eigen identiteit 

Een eigen identiteit ontwikkelen staat centraal bij pubers en is nauw verbonden met het ontwikkelen van 

autonomie. Sociale media zijn een middel waarin jongeren kunnen experimenteren met verschillende 

rollen en ze kunnen zich spiegelen aan anderen. Spiegelen kan een positief effect hebben door 

verschillende rollen aan te nemen en te kijken hoe de ander erop reageert. De jongere kan door sociale 

media anderen imiteren en wanneer het gedrag bij hem past, kan hij zich hiermee identificeren. Op 

deze manier is het een verlengstuk om een ik-identiteit te ontwikkelen. 

Sociale media kunnen ook een negatief gevolg hebben op de identiteitsontwikkeling. Jongeren 

vergelijken zichzelf met de peergroup of idolen. Dit kan tot gevolg hebben dat ze zich onzeker voelen, 

een laag eigenwaarde en een negatief zelfbeeld ontwikkelen (www.SLO.nl).  

De behoefte naar digitale aandacht kan er voor zorgen dat jongeren hun sociale mediagedrag aanpassen, 

waardoor ze niet meer autonoom reageren. 

Daarnaast is een jongere in de puberteit gevoeliger voor idolen en bekende personen in de sociale media 

waardoor hij het risico loopt om normen en waarden tot zich te nemen, die in het dagelijks leven niet 

gelden. Een voorbeeld zijn de seksuele getinte videoclips op YouTube, waar vrouwen als een gewillig 

lustobject worden neergezet. 

Sociale media kunnen dus zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de autonomie-

ontwikkeling. Jongeren zijn gevoeliger voor deze gevolgen omdat de executieve functies onvoldoende 

zijn ontwikkeld. Zij hebben bij het gebruik van sociale media begeleiding nodig van volwassenen. De 

begeleiding betreft het optimaliseren van het gebruik van sociale media en het ontwikkelen van bewust 

sociaal mediagebruik. Ouders, docenten op school en kind- en jeugdtherapeuten spelen hierin een 

belangrijke rol. 
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7 Reflectie 
In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de sterke punten (tops) en de zwakke punten (tips) van het 

onderzoek. 

7.1 Tops en Tips 

De tops  

• Er is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Hierdoor heb ik geprobeerd om meer diepgang te 

krijgen in het onderzoek. 

• Door gebruik te maken van sociale media heb ik ervaren hoe het is om in de virtuele wereld ‘te 

leven’.  

• Jongere hebben op vrijwillige basis de enquête ingevuld en gesprekken gevoerd. 

 

De tips 

• Informatie over sociale media is al snel verouderd, waardoor het belangrijk is om op de hoogte te 

blijven van nieuwe ontwikkelingen. 

• In zelfrapportage zit altijd een vertekening. Mensen, dus ook jongeren, onderschatten altijd hun 

mediagebruik. 

• Het herhalen van het afgenomen onderzoek is belangrijk, omdat sociale media zich snel ontwikkelen, 

waardoor resultaten vlug verouderd zijn. Daarnaast is het interessant hoe een volgende generatie met 

sociale media omgaat.  

 

7.2 Stellingvorming 

Vanuit mijn onderzoek met de hoofdvraag: Wat is de invloed van sociale media op de autonomie-

ontwikkeling van jongeren in de puberteit? ben ik tot de volgende stelling gekomen: 

Je negatief oordeel uiten over sociale media heeft een schadelijk gevolg op de autonomie-

ontwikkeling. 

Als je als opvoeder het gebruik van sociale media afkeurt en hierover een negatief oordeel vormt, gaan 

jongeren sociale media stiekem gebruiken. Het wordt opwindender, maar het levert niet een volwassen, 

autonome benadering op. Gebruik van sociale media zien als een vrijwillige, met wederzijdse 

instemming uitgevoerde activiteit, zal een positieve benadering in een discussie opleveren. Positief staan 

tegenover sociale media betekent niet dat jongeren de digitale netwerken meer gaan toepassen.  

Het gebruik van sociale media zien als iets waarvoor je kiest, zorgt ervoor dat er bewuster wordt 

deelgenomen aan de digitale wereld. 



 

Sociale media  

Wanneer lust last wordt   41 

8 Bronvermelding 
 

Boeken 

Calis, M en Kisjes, H; socialbesitas; 2013 

Crone, E; Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de 

adolescentie; 2008 

Deci, E en Ryan, R; Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in 

Handbook of Self-Determination Research; 2002 

Delfos, M; Ontwikkeling in vogelvlucht; 2009 

Delfos, Martine F; ik heb ook wat te vertellen!; 2011  

Diekstra en Hintum; de Opvoedingscanon; 2010  

Nelis, H en van Sark, Y; puberbrein binnenstebuiten; 2010 

Slot en van Aken;  Psychologie van de adolescentie (24ste druk); 2010 

Spitzer, M; Digitale dementie; 2013 

Verhulst, Frank C.; de ontwikkeling van het kind; 2008 

 

Websites 

Berg van den, Rutger (2013). Sociale mediaverslaving: de stand van zaken. Geraadpleegd op 2 januari 

2014 via www.blog.youngworks.nl 

Frankenhuis, Hagen en Smelik (2007). De effecten van nieuwe media op jongeren van 12 – 14 jaar. 

Geraadpleegd op 12 december 2013 via www.slo.nl/downloads/archief/ 

Maal van der, Marnienke (2012), social-media-en-laag-zelfvertrouwen-een-goede-match-of-

niet.Geraadpleegd op 12 december 2013 via www.blog.youngworks.nl 

Nationale Academie voor Media en Maatschappij (2012). Onderzoeksrapportage jongeren lijden aan 

sociale media stress. Geraadpleegd 25 januari 2014 via 

www.mediaenmaatschappij.nl/images/artikelen/PDF/Onderzoekrapportage%20Jongeren%20lijden%20aan

%20Social%20Media%20Stress%20(SMS),%20mei%202012.pdf 

Sap en de Zitter. Adolescenten en hun ontwikkelingstaken. Geraadpleegd 22 december 2013 via 

www.ophetbot.be/materialen/info-adolescenten-en-hun-ontwikkelingstaken 

Wijk, van T; Verslavend. Geraadpleegd op 7 februari 2014 via http://wikigr1.wikispaces.com 

Wulf, de en Vermulst (2013); Onderzoek x: netsmartness. Geraadpleegd op 5 januari 2014 via  

(http://leefritme.nl/wp-content/uploads/2013/03/Rapport_LRKC_10.pdf 

Youz; Het puberbrein. Geraadpleegd op 16 januari 2014 via www.puberenco.nl 

Zur, Ph. D. internetaddiction. Geraadpleegd op 5 februari 2014 via 

http://www.zurinstitute.com/internetaddiction.html#assessment



 

 

Bijlage 1: Aandachtsroute van geboorte tot en met adolescentie (Delfos, Martine F; 2011) 
 

Leeftijdsfase van geboorte tot 5 jaar 

1a: Heeft het kind zich veilig kunnen hechten? 

  b: Heeft het kind zelfstandigheid kunnen ontwikkelen? 

2a: Is de ouder zich bewust van het feit dat kinderen een eigen ontwikkeling hebben? 

  b: Handelt de ouder hiernaar? 

3a: Is de ouder zich bewust van de eigen onmacht die machtsmisbruik kan veroorzaken? 

  b: Is het handelen van de ouder ‘schoon’, en dus niet seksueel? 

4     Is er een positief moreel model voor het kind beschikbaar? 

 

Leeftijdsfase van 6 tot en met 8 jaar 

Kent het kind zijn of haar biologische afstamming? 

 

Leeftijdsfase van 9 tot en met 12 jaar 

Heeft het kind voldoende gelegenheid om te leren omgaan met leeftijdsgenoten in groepsverband? 

Heeft seksuele voorlichting en drugsvoorlichting plaatsgevonden? 

* Heeft sociale mediavoorlichting plaatsgevonden? 

 

Leeftijdsfase vanaf 13 jaar 

8a: Heeft de jongere gelegenheid om met belangrijke volwassenen in zijn of haar directe omgeving van     

     mening te wisselen. 

b:   Voelt de jongere zich ‘gehoord’ door deze volwassenen? 

9a: Heeft de jongere leeftijdsgenoten voor steun en solidariteit? 

b:   Maakt de jongere deel uit van een jongerengroep waaraan het risico van drugsgebruik en delinquent   

      gedrag kleeft? 

10   Heeft de jongere een goed eet- en slaappatroon? 

11a: Is de jongere voorgelicht over de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs? 

b:    Gebruikt de jongere genotsmiddelen ? 

c:   *Is de jongere voorgelicht over de gevolgen van het gebruik van sociale media? 

12a: Zijn er signalen die aangeven dat de jongere last heeft van een depressie? 

b:   Zijn er signalen die aangeven dat de jongere risico loopt op zelfdoding? 

 

* 8 en 11c zijn persoonlijke aanvullingen op de aandachtsroute. Aangezien sociale media een 4e milieu 

vormen, waarin jongeren opgroeien en opgevoed worden, hebben ze invloed op de ontwikkeling. 



 

 

  

Bijlage 2: Deelnemers enquête 
Voor het onderzoek hebben 325 jongeren van een havo/vwo school een enquête ingevuld. 

De verdeling in leeftijd ziet er als volgt uit: 

leeftijd 11 12 13 14 15 16 

jongens 2 22 39 30 29 12 

Meisjes 3 31 55 39 41 22 

Totaal 5 53 94 69 70 34 

 



 

 

Bijlage 3: Sociale mediagebruik binnen de eerste klassen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          

 

  

 

 

 

  



 

 

Bijlage 4: Enquête sociale media 

Enquête sociale media 

Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar het gebruik van sociale media bij jongeren in de puberteit. Dit 

is de fase van je 10e tot je 16e levensjaar. Hiervoor heb ik gegevens nodig van jullie. 

Val jij binnen deze leeftijdsgroep? Dan zou je mij er een heel groot plezier mee doen als je de enquête 

in zou willen vullen.  

De enquête is volledig anoniem en duurt ongeveer 10 minuten. 

*Vereist 

1. Ik ben een: * 

 jongen 

 meisje 

2. In welk schooljaar zit je? * 

 1 

 2 

 3 

 4 

3. Wat is je leeftijd? * 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

4. Heb je hobby’s en zo ja, hoeveel tijd besteed je hier per week aan? * 

 nee, ik heb geen hobby’s 

 ja, minder dan 5 uur 

 ja, tussen de 5-7 uur  

 ja, tussen de 7-9 uur 

 ja, meer dan 9 uur 



 

 

5. Doe je aan sport? * 

Zo ja, hoeveel tijd besteed je hier per week aan? 

 nee, ik heb geen sport 

 ja, minder dan 5 uur 

 ja, tussen de 5-7 uur  

 ja, tussen de 7-9 uur 

 ja, meer dan 9 uur 

6. Hoeveel tijd breng je buiten school per week met je klasgenoten/vrienden/vriendinnen door? * 

 minder dan 5 uur 

 tussen de 5-10 uur  

 tussen de 10-15 uur 

 meer dan 15 uur 

7. Hoelang slaap je ongeveer per nacht? * 

 minder dan 6 uur 

 tussen de 6-8 uur  

 tussen de 8-10 uur 

 meer dan 10 uur 

8. Hoeveel tijd besteed je ongeveer per week aan je huiswerk? * 

 minder dan 5 uur 

 tussen de 5-10 uur  

 tussen de 10-15 uur 

 meer dan 15 uur 

9. Heb je een Smartphone? * 

 ja 

 nee 

10. Heb je hier een abonnement bij? * 

 ja 

 Nee 

 Ik heb géén Smartphone 



 

 

11. Van welke sociale netwerken maak jij actief (vrijwel dagelijks) gebruik? * 

 Facebook 

 What’s app 

 Twitter 

 instagram 

 online gamen 

 Anders:  

12. Met wie heb jij voornamelijk via deze sociale netwerken contact? * 

 vrienden 

 klasgenoten 

 ouders 

 broer /zus 

 familie (opa, oma, tante, nicht etc.) 

 mensen die ik ken via internet 

 Anders:  

13. Waarvoor gebruik je sociale media 

 praktisch 

 voor de gezelligheid 

 om op de hoogte te blijven  

 om iemand te volgen 

 Anders:  

14. Hoeveel tijd besteed je per week aan het gebruik van de Sociale Media op je telefoon?  

(Het gebruik van Facebook, Twitter, What’s app, Instagram etc.) 

 minder dan 5 uur 

 tussen de 5-10 uur  

 tussen de 10-15 uur 

 meer dan 15 uur 



 

 

15. Hoe vaak merk je dat het gebruik van de Sociale Media problemen oplevert bij het concentreren 

op bijvoorbeeld het maken van je huiswerk? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

16. Hoe vaak kijk je op je mobiel? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

17. Hoe vaak ben je langer op de sociale media dan je van plan was? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

18. Hoe vaak verwaarloos je voorgenomen activiteiten om langer op de sociale media te kunnen 

zijn? * 

(zoals huishoudelijke taken, hobby, sport) 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

19. Hoe vaak kies je voor sociale media in plaats van afspreken met anderen? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

20. Hoe vaak kosten sociale media je nachtrust? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

21. Hoe vaak klagen je ouders over de hoeveelheid tijd die je aan sociale media besteedt? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

22. Hoe vaak lijdt je school of huiswerk onder de hoeveelheid tijd die je besteedt aan sociale 

media? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

23. Hoe vaak verdring je een vervelende gedachte of gevoel door na te denken/fantaseren over 

sociale media. * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

24. Hoe vaak geef je een andere reden op, dan de werkelijkheid, wanneer je ouders vragen wat je 

online aan het doen bent? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

25. Hoe vaak check je je sociale media op de telefoon, terwijl je eigenlijk andere belangrijke dingen 

moet doen? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

26. Hoe vaak merk je dat je al in gedachten met sociale media bezig bent, nog voordat je online 

gaat? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

27. Hoe vaak ben je bang dat je leven zonder sociale media vervelend, leeg en onplezierig zal zijn? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

28. Hoe vaak raak je geïrriteerd of word je boos wanneer iemand stoort terwijl je op sociale media 

bent? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

29. Hoe vaak ontstaan via sociale media vriendschappen met andere gebruikers? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

30. Hoe vaak dwaal je af met je gedachten over sociale media wanneer je offline bent? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

31. Hoe vaak zeg je ‘nou nog even dan’ wanneer je op sociale media bent? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

32. Hoe vaak mislukt je eventuele voornemen om de tijd die je op het net bent te minderen? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 



 

 

33. Hoe vaak geef je een andere hoeveelheid tijd op, dan de werkelijkheid, die je aan sociale media 

hebt besteed? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

34. Hoe vaak geef je de voorkeur aan sociale media boven een goed contact offline met vrienden * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

35. Hoe vaak merk je dat vervelende gevoelens of spanningen verdwijnen op het moment dat je op 

sociale media bent? * 

 nooit 

 zelden 

 af en toe 

 regelmatig 

 vaak 

 altijd 

36. wat voor effect denk je dat het gebruik van sociaal media heeft op je jongere of oudere broers 

en zusjes. *  

is dat positief of negatief en waaraan merk je dat? 

 

 

De enquête is te vinden op: 

https://docs.google.com/forms/d/1KaxNndn9l2F8c2ihXVbYQ4xbJbnthV8RRwk6-fbUkGY/edit 

 



 

 

Bijlage 5: Casussen uit de praktijk 
 

Ik heb de afgelopen twee jaar ondervonden dat therapeutische begeleiding maatwerk is. Mijn 

begeleiding sluit aan bij de behoefte van de jongere, die een hulpvraag heeft. 

In de volgende twee casussen omschrijf ik mijn begeleidingstraject met twee jongeren, waarbij het 

gebruik van sociale media een factor is van de ingebrachte hulpvraag. 

 

Casus Joris  

Joris is een jongen met een bovengemiddelde intelligentie. Op de havo/vwo-school laat hij een  

onvoldoende studiehouding zien en presteert hij onder zijn niveau. Hij heeft geen studiegerichte 

werkhouding, reageert impulsief en kan tegendraads en boos zijn. Hij heeft een groot 

rechtvaardigheidsgevoel en is erg gevoelig voor prikkels. Dit geeft problemen in het contact met 

docenten en klasgenootjes. 

In het verleden zijn kenmerken van ADD geconstateerd hetgeen moeder niet ondersteund. 

 

Hulpvraag: 

Joris is bij mij aangemeld met de hulpvraag: leer mij een betere studiehouding te ontwikkelen. 

Intakegesprek ouders 

Het heeft mijn voorkeur om in het eerste gesprek alleen de ouders te spreken. In dit intakegesprek 

hanteer ik de aandachtspunten van 5.1. Op deze manier wil ik een compleet beeld vormen van de 

huidige situatie.  

Bij het intakegesprek nodig ik de eerste keer alleen ouders uit. Zodat zij hun visie kunnen vertellen. 

Tijdens het gesprek heb ik aandacht voor de ouders en hun verhaal. Op deze manier kan ik zo volledig 

mogelijk waarnemen en rapport maken. Door aandachtig te luisteren hoor ik de behoefte van ouders en 

hoor ik bepaalde thematiek, waarop ik doorvraag om een zo’n compleet mogelijk beeld te vormen.  

In deze casus kwamen de volgende thema’s naar voren: 

De rol van en de relatie tussen stiefvader en biologische moeder. Zowel Joris als stiefvader missen 

loyaliteit naar elkaar. Door de omstandigheden is de relatie bekoeld, wat een belemmerende factor is 

voor de problematiek die Joris ervaart. Moeder daarentegen voelt een grote loyaliteit naar haar zoon en 

heeft moeite met duidelijkheid en grenzen. Hierdoor liggen stiefvader en moeder niet op één lijn, wat 

spanningen geeft. 

Kenmerken van ADD zijn herkenbaar bij zowel biologische moeder als biologische vader. Hierdoor hebben 

zij beiden moeite om structuur te bieden aan Joris.  

Structuur, duidelijkheid en grenzen: dit is wat Joris op dit moment mist in de opvoeding en hij heeft dit 

wel nodig om zich te ontwikkelen in zijn autonomie. Ouders hebben elkaars steun nodig om hier 

consequent in te zijn. 

Aansluitende interventie 

Ik geef ouders psycho-educatie, zie 5.5. Op deze manier probeer ik hen inzicht te geven in ADD en de 

puberteit. Daarnaast bespreek ik met hen wat ik waarneem in het gesprek. Hun zoon lijkt te vluchten 

voor zijn ontwikkelingstaken. Ouders laten hem vluchten. Ik bespreek met hen dat hun zoon structuur en 

duidelijkheid nodig heeft. Op deze manier kunnen ouders hem tegenwicht geven. Waardoor er balans 

kan komen.  

 

 



 

 

Traject 

In het intakegesprek wil ik Joris eerst beter leren kennen en mezelf aan hem voorstellen. Daarnaast 

vraag ik hem hoe ik hem kan helpen. In mijn diagnostiek heb ik de logische niveaus volgens Dilts en 

Bateson gebruikt om inzicht te krijgen op welk niveau ik in kan steken om de begeleiding van Joris op te 

starten.   

In het eerste gesprek merk ik dat de oplossingen liggen bij de basis: ‘de omgeving’. Joris mist thuis de 

structuur en ondersteuning op veel gebieden: voeding, studie en nachtrust. Deze basis heeft invloed op 

het niveau erboven. Hij is moe, kan zich niet concentreren en komt niet tot handelen. De vermogens en 

vaardigheden op de havo/vwo-school laat hij niet zien.  

het onvermogen in zijn vaardigheden vult hij in met sociale media- 

activiteiten en gamen. Aan de sociale media verleent hij zichzelf 

identiteit en hierdoor krijgt hij positieve feedback. Ik merk dat hij 

voornamelijk extrinsiek gemotiveerd is. Joris vertoont het 

gewenste gedrag om een beloning te krijgen of om een straf te 

voorkomen, die los staat van de activiteit die hij doet. 

Motivatie vind ik een belangrijke rol spelen. De basis van mijn 

begeleiding van jongeren is gelijkwaardigheid en zelfsturing.  

Bij Joris sluit, naar mijn mening, de motiverende 

gesprekstechnieken goed aan. In de begeleiding ondersteun ik de 

drie basisbehoeften, competentie, verbondenheid en autonomie, 

van de zelfbeschikkingstheorie (zie eerder vermeld).  

Door deze drie behoeften in de begeleiding te ondersteunen, kan Joris  haalbare doelen realiseren en is 

hij expert van zijn eigen, authentieke oplossingen. Door empathisch en oordeelloos te reageren, kom ik 

als therapeut tegemoet aan de behoefte van verbondenheid. Joris is op deze manier gemotiveerd om 

nieuw gedrag aan te leren, dat overeenkomt met hetgeen dat hij belangrijk vindt in het leven. Het zorgt 

ervoor dat hij een bepaald doel wil bereiken. Joris zal dan meer verantwoordelijkheid nemen en 

daarnaast zullen zijn veranderingen in zijn gedrag langer in stand blijven.  

In de eerste sessies bespreek ik met hem de huidige situatie en de toekomstige situatie. Hiervoor gebruik 

ik associatiekaarten. Met metaforen bewerkstellig ik bij hem een onbewust niveau, waardoor hij intuïtief 

vertelt en zijn beschermende masker wat loslaat. Ik bespreek met hem de voor- en nadelen van deze 

twee bovengenoemde situaties. Door het GROK-spel met kaarten met teksten over gevoel en behoefte in 

te zetten, kan hij voor zichzelf benoemen.  

In de sessies komt naar voren dat Joris vlucht naar de sociale en digitale media vanuit een onmacht om 

te functioneren in het dagelijks leven. Bij het maken van een tijdlijn komt naar voren dat hij vanaf de 

ochtend tot ’s middags 15.30 uur de dag saai vindt. De dag brengt hij plichtmatig door met een minimale 

inzet. Wanneer hij thuis is, wordt de rest van de dag gebruikt voor online gamen, appen, tv-kijken en de 

IPad gebruiken om te twitteren. Hij gaat laat slapen, wat ervoor zorgt dat hij de gehele dag moe is. 

Hierdoor ontstaat er een slaaptekort.  

Ik ga er vanuit dat het problematisch sociaal mediagedrag te 

vergelijken is met een gameverslaving. Hierbij past een 

benadering volgens het draaideurmodel van Prochaska en 

DiClemente. Joris bevindt zich in een voorbeschouwende fase. 

Hij is zich er niet van bewust dat hij een probleem heeft. Hij 

herkent niet dat zijn sociaal mediagedrag schadelijke effecten 

heeft, zoals slaapgebrek of dat zijn probleem negatieve 

gevolgen heeft voor zichzelf, zoals doubleren in klas 1. Hij 

signaleert wel dat het op school niet goed gaat, maar hij 

brengt dit niet in verband met zijn eigen gedrag. Joris laat in 

de sessie verschillende afweermechanismen zien:  



 

 

• Hij ontkent het problematisch sociaal mediagedrag.  

• Hij keurt zijn eigen gedrag goed. Legt het probleem bij de ander. 

• Hij lijkt confrontaties te ontwijken door niet te reflecteren en taken te ontlopen. Ook geeft hij op 

vragen aan dat hij het niet weet of er nooit op heeft gelet. Hierbij zijn ook geen uitzonderingen.  

• Hij lacht het belemmerende gedrag weg. 

 

De situatie waar Joris nu is zit, lijkt stil te staan. Uit de theorie van Prochaska en DiClemente komt ook 

naar voren dat deze voorbeschouwingsfase statisch kan zijn en jaren kan duren.  

Vanuit de tijdlijn, die eerder is vermeld, komt naar voren dat Joris behoefte heeft aan structuur op het 

gebied van voeding, slaap en studie. Zijn sociale mediagedrag heeft grote invloed op zijn nachtrust en 

studie. Sociale media nemen een groot tijdsbeslag in en door de overprikkeling gecombineerd met ADD 

komt hij niet tot functioneel dagelijks handelen. Ik spiegel zijn gedrag door te benoemen wat ik 

waarneem om hem tot inzicht te brengen.  

Vanuit mijn waarnemingen vorm ik mijn hypotheses. Bij de beoordeling van de hypotheses spelen het 

medisch model en het stressmodel een belangrijke rol. In de sessies komt iedere keer naar voren dat 

Joris een positieve studiehouding wil ontwikkelen, maar dat hij hier niet toe kan komen door de 

kenmerken van ADD. Daarnaast kan zijn omgeving hem onvoldoende ondersteunen. Joris heeft behoefte 

aan structuur en begrenzing van zowel moeder als (stief)vader. Daarnaast heeft hij ook behoefte aan een 

warm, positief contact met een vaderfiguur, die hem tegelijkertijd structuur kan bieden. Voor zijn 

ontwikkelingsproces is het belangrijk dat school en (stief)ouders op één lijn zitten en elkaar 

ondersteunen. Daarnaast is het belangrijk om bespreekbaar te maken of dit schoolniveau bij Joris past. 

Ik baseer mijn handelingsplan op de begeleiding van de onderliggende problematiek. Hiervoor doe ik ook 

een beroep op de systemen waarin hij functioneert. De belangrijkste twee systemen zijn voor Joris het 

gezin en school. Deze lijken beide niet aan te sluiten op de behoefte van Joris. Ik beschouw dat de basis 

van aanpak bij het gezin ligt. In een gesprek met ouders benoem ik mijn waarnemingen en geef ik aan 

wat Joris nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.  

In het gesprek met ouders komt naar voren dat zij beiden in hun valkuil zitten, waardoor ze Joris niet 

effectief begeleiden. Met het kernkwadrant maak ik dit met hen bespreekbaar, waardoor ze bewust 

worden van hun uitdagingen. Deze uitdagingen komen overeen met de kwaliteiten van de ander. Door 

deze kwaliteiten te bundelen, kunnen ze elkaar ondersteunen. Dit zorgt voor een positieve mindset. Ik 

bespreek hoe zij Joris structuur kunnen bieden in het dagelijks patroon en duidelijkheid kunnen bieden 

in de grenzen die ze hanteren. Daarnaast bespreek ik met hen hoe zij elkaar kunnen steunen. Ook geef ik 

ze het advies om contact op te nemen met de kinderarts, aangezien de kenmerken van ADD hem 

onmachtig maken tot handelen. Door meervoudig onpartijdig te zijn breng ik ouders in beweging om 

Joris te ondersteunen en hem te helpen om de overgang naar de overpeinzingsfase te maken.  

Ook met Joris bespreek ik het stappenplan en licht dit toe. Zodat er openheid en transparantie is in de 

communicatie. Met hem bespreek ik mijn waarnemingen en de hypothese dat het gebrek van zijn 

studiehouding vooral veroorzaakt wordt door het overmatig gebruik van sociaal mediagebruik. Door het 

problematisch gedrag krijgt hij onvoldoende slaap en vlucht hij voor zijn dagelijkse taken. Met behulp 

van psycho-educatie ondersteun ik mijn waarnemingen om hem in een veranderingsproces te brengen.  

Ik nodig ouders en Joris uit voor een gezamenlijke positieve focus. Voordat het gesprek start geef ik 

eerst de kaders, de manier van communicatie en mijn rol aan. Daarna start ik met associatiekaarten, 

zodat ze aan kunnen geven hoe ze erbij zitten. Daarna gebruik ik de kwaliteitskaartjes om de positieve 

eigenschappen van de ander te benoemen, zodat deze gebruikt kunnen worden als hulpbronnen. 

Centraal staat: hoe kunnen ouders Joris ondersteunen in zijn hulpvraag? Waar heeft ieder behoefte aan, 

wat is daarvoor nodig, welke afspraken worden er gemaakt en hoe wordt positief gedrag gezien? Met 

behulp van het time-quake systeem heb ik met ouders en Joris de situatie en de interactie tussen hen 

besproken. In het gesprek leg ik een denkbeeldige bijeenkomst voor die over zes maanden zou  

plaatsvinden en waarna de situatie aanmerkelijk verbeterd zou zijn. Hierbij vraag ik uit: ‘Wat is er 

inmiddels verbeterd, waar blijkt dit uit, waar is ieder het meest trots op en waar staat het gezin met de 



 

 

schaalvraag in vergelijking met de huidige situatie?’ Hierbij schrijf ik de resultaten op. Daarna kijken we 

terug naar de huidige situatie. Wat vinden ze van de oplossingen en successen, wat gaat er nu, in deze tijd 

al goed? Wat doet ieder nu al? Is dat genoeg? Zo niet, wat zou er nog meer kunnen worden gedaan of waar 

zou meer van gedaan kunnen worden wat nu al goed gaat? Wat voor verschil zou het ‘wonder’ voor ieder 

maken? Als laatste bespreek ik met ieder wat de eerste stap is die ieder lid maakt richting het cijfer waar 

ze willen staan. 

In het gesprek maak ik gebruik van circulaire vraagstellingen. Deze sluiten goed aan in het gesprek. Door 

de gespreksleden vanuit een ander perspectief te laten kijken, haal ik de directe aandacht van de 

persoon weg en richt ik zijn blik op de ander. Dit zorg voor mededogen, begrip en inzicht. 

Met Joris ga ik zijn individuele korte, midden en lange termijndoelen vorm geven voor school, thuis, vrije 

tijd en toekomst. Door middel van onderzoeken, verbaliseren, alternatieven ontwikkelen en begeleiden in 

keuzes maken, wil ik hem meer grip op en meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en omgeving 

laten krijgen. Joris is visueel ingesteld, waardoor ik hetgeen wij bespreken opschrijf, teken of beeldend 

maak. 

Daarnaast gebruik ik rollenspellen. Deze zijn gericht op interactie, rekening houden met elkaar, bewust 

worden van non-verbaal gedrag, vergroten van inlevingsvermogen en leren omgaan met grenzen van 

anderen. Op deze manier kan Joris oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden die belangrijk zijn voor 

communicatie. 

Na iedere twee sessies heb ik contact met ouders om hen te ondersteunen in hun rol als ouder.  

Op deze manier wil ik de verbinding tussen (stief)ouders en Joris verbeteren, waardoor de omstandigheden 

om Joris te laten ontwikkelen, geoptimaliseerd worden. 

Naast de begeleiding van Joris en ouders spreek ik met de mentor van zijn school. Met behulp van psycho-

educatie geef ik hem inzicht in de onmacht van Joris in schoolse zaken en wat hij nodig heeft om op school 

beter te functioneren.  

 

Casus Maarten 

Maarten is een jongen van zestien jaar oud en hij zit op het VWO. Hij is in het verleden een voorbeeldige 

leerling geweest, die aan de verwachtingen voldeed van ouders. Hier werd hij om geprezen. Nu hij op 4 

vwo zit, loopt hij vast. Hij komt niet meer tot studie, want hij is bang om te falen en vlucht in de sociale 

media. 

 

Hulpvraag 

Maarten is bij mij aangemeld met de hulpvraag: leer mij weer studeren 

 

Intakegesprek ouders 

Het intakegesprek is vergelijkwaardig met de casus van Joris.  

In deze casus kwamen de volgende thema’s naar voren: 

• Ontwikkelen ik-identiteit en autonomie. 

• Hoofd-gevoel verbinding. Maarten is een denker en mag meer contact maken met zijn gevoel. 

• Afhankelijk van goedkeuring ouders. Wanneer Maarten hard werkt en zich richt op studie, krijgt hij 

van ouders goedkeuring. In de huidige situatie blijft goedkeuring uit. 

 



 

 

In de eerste gesprekken merk ik dat Maarten intrinsiek gemotiveerd is. Hierdoor staat hij open om 

verantwoordelijkheid te nemen en is hij gemotiveerd. Ik breng met hem de huidige situatie in beeld door 

middel van een tijdslijn. We kijken hoe zijn dag eruit ziet. Bij het uitwerken van de tijdslijn kijken we 

wat er al goed gaat en waar hij tegenaan loopt. Opvallend is dat hij zijn gehele vrije tijd opvult met 

sociale media, gamen en informatie zoeken op internet. Ik bespreek met hem wat de digitale wereld 

voor hem betekend. Het is een opvulling en afleiding voor de onmacht die hij ervaart. Daarnaast geeft 

hij aan dat het hem frustreert dat zijn gedrag vroeger wel werkte en nu niet meer.  

Met het kernkwadrant kijken we naar zijn karaktereigenschappen.  

Hierin komt naar voren dat de kwaliteit van Maarten discipline is. Hier kreeg hij van zijn ouders en 

docenten veel waardering voor. Nu hij erin doorgeschoten is, voelt hij zich onrustig. Hij geeft aan dat hij 

de gehele dag nadenkt. Hij heeft behoefte aan ontspanning. De ontspanning hoopt hij te vinden in de 

digitale wereld, maar dat levert hem tot nu toe niets op. 



 

 

We bespreken wat ontspanning voor hem betekend en hoe hij hier een invulling aan kan geven. Door te 

kijken hoe hij zich vroeger ontspande, geeft hij aan dat hij vroeger deed aan sport. Dit doet hij nu niet 

meer. Hij geeft aan dat hij wil gaan fitnessen.  

Ook kijken we naar de invulling van zijn vrije tijd, die op dit moment opgevuld wordt met leven in de 

digitale wereld. 

Bij de hypotheses die ik vorm komt het cognitief model voornamelijk naar voren. Maarten heeft veel 

belemmerende gedachten. Daarnaast piekert hij voortdurend, waardoor hij rusteloos wordt en het 

gevoel heeft dat hij faalt. In de begeleiding richt ik mij er op dat Maarten meer positieve gedachten 

ontwikkelt en meer contact gaat maken met zijn gevoel.  

Ik bespreek met ouders mijn waarnemingen, mijn hypothese en daarnaast de verwachtingen die ze 

hebben van Maarten. Deze komt voort vanuit de eigen behoefte. Ik bespreek met hen hoe Maarten hierop 

reageert. Met psycho-educatie bespreek ik met hen de puberteit en de bijbehorende ontwikkelingstaken. 

Ik bespreek met hen wat ze anders kunnen doen, om hem hierbij te ondersteunen. Als ouders mee 

veranderen kan er een nieuwe homeostase ontstaan, die past bij de ontwikkeling tijdens de puberteit.  

 

Aansluitende interventies 

Met psycho-educatie bespreek ik met hem de puberteit en wat overprikkeling door de digitale wereld 

doet. Het geeft hem herkenning, inzicht en bewustwording.  

Voor Maarten is een andere invulling van zijn vrije tijd het belangrijkste. We kijken naar wat hij deed 

voordat hij in zijn valkuil zat. Hij geeft aan dat hij vroeger een baantje had dat hij leuk vond. Dat is iets 

dat hij graag weer wil, maar hij heeft er belemmerende gedachten bij. Met een tekening van de 

comfortzone, kijken we samen wat er gebeurt wanneer deze gedachten ontstaan en waar hij staat t.o.v. 

de comfortzone. 

Met behulp van RET kijken we samen naar de gedachten. Wat voor gevoel geven deze gedachten hem en 

wat voor gedrag laat hij zien. Daarnaast kijken we of de gedachten wel kloppen. Bij het formuleren van 

de positieve gedachten gaat hij lachen en wordt enthousiaster. Hij krijgt ideeën wat hij zou willen doen 

en waar hij energie van krijgt.  

Om deze positieve mindset meer basis te geven gebruik ik in de opvolgende sessies de subpersonen en de 

voice dialoog. Er blijkt bij zijn belemmerende gedachten voornamelijk een bescheiden-ik aan het woord 

te zijn. Bij helpende gedachten komt de trotse-ik naar voren. Degene die de trotse-ik kan helpen is de 

doener. Door deze aan het woord te laten, blijkt het dat de drie subpersonen een positieve intentie 

hebben. Door dit te horen wordt Maarten milder naar zichzelf. Daarnaast merkt hij ook wat het verschil 

tussen de subpersonen. 

Naast RET en voice dialoog oefenen we ook ontspanningsoefeningen. Hierdoor ervaart hij meer rust. 

Deze rust helpt hem om s’ avonds beter te gaan slapen en om weer naar school te gaan. 

De begeleiding die ik jongeren geef, sluit aan bij de zelfbeschikkingstheorie.  

Bij de eerste casus paste ik in het begin motiverende gesprekstechnieken toe. Deze technieken heb ik 

gebruikt om Joris bewust te laten worden wat het hem zou opleveren wanneer hij zelfsturend zou zijn in 

zijn studie. 

Bij de tweede casus was een oplossingsgerichte gesprekstechniek geschikt om op deze manier de 

autonomie van de jongere, die al aanwezig was, te vergroten. Hoe autonomer de motivatie van de 

jongere is om te willen veranderen, des te groter is zijn verantwoordelijkheid in het veranderingsproces 

van zijn gedrag tijdens de begeleiding. In de oplossingsgerichte sessies heb ik onderzocht welke 

vaardigheden, sterke kanten en kwaliteiten de jongere had en heb deze versterkt. Daarnaast heb ik hem 

begeleid om zijn uitdagingen te ontwikkelen. Een model dat hierbij goed aansluit is Mission Possible. 



 

 

Nawoord 

Deze scriptie is voor mij een eindproduct van drie jaar studie als pubercoach en kind- en 

jeugdtherapeut. Drie jaren vol met verwonderingen, inzichten en levenslessen. Deze scriptie staat op de 

eerste plaats voor mij symbool voor mijn eigen ontwikkeling. Ik heb hem geschreven vanuit mijn eigen 

autonomie, die ik in de loop der jaren steeds meer heb ontwikkeld.   

Daarnaast staat hij symbool voor alle liefde, steun en betrokkenheid die ik de afgelopen drie jaren heb 

gekregen. Op de eerste plaats van mijn man en mijn kinderen die mij de ruimte, liefde en de 

mogelijkheid hebben gegeven om deze ontwikkeling te mogen maken. Daarna volgen mijn vrienden, 

(schoon)ouders en familie die ik de afgelopen jaren minder heb gezien om gezellige dingen mee te 

ondernemen. Mijn studiegenoten die met mij het pad van ontwikkeling hebben gelopen. Er is veel 

gelachen en er zijn tranen gevloeid die een nieuwe lach lieten vrij komen. Mijn dierbare collega’s op 

mijn school waar ik werkzaam ben. Zij stonden altijd klaar wanneer ik vragen had of ondersteuning nodig 

had in mijn werkzaamheden.  

En als laatste mijn trainers, intervisors en leertherapeuten die mij dichter bij mijzelf hebben gebracht. 

Zij hebben mij het pad van ontwikkeling laten zien.  

Wanneer ik terugkijk ervaar ik verbinding. Verbinding met mijzelf, met de mensen om mij heen en met 

de kinderen en jongeren die ik heb begeleid. Vanuit deze verbinding heb ik mijn scriptie geschreven. In 

de toekomst wil ik als mens en als kind- en jeugdtherapeut hier trouw aan blijven.  

 

 

 

 

 

Verbinding  

Onzichtbaar contact 

Aanwezig in mijn hart en gedachten 

  Het is de aanraking tussen hart en geest 

Daar waar zij elkaar ontmoeten 

Is vertrouwen, zachtheid  

 en kracht 

x 

 

 


