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Voorwoord 
 

In februari 2016 ben ik de uitdaging aangegaan om deze scriptie, ‘Sociale media, schrijfvaardigheid en 

sekseverschillen’, te schrijven. Hier ben ik voor gegaan, omdat mijn interesse ligt bij (foutief gebruik 

van) spelling en grammatica, de nieuwe media en het gedrag van de mens. Deze belangstelling is 

uiteraard toegenomen tijdens de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur die ik afgelopen drie jaar heb 

gevolgd. Met veel plezier heb ik dan ook mijn tijd en aandacht aan dit project gewijd. Het heeft me 

veel opgeleverd. Ik heb veel geleerd over onderzoek doen en hoe dat onderzoek dan op papier moet 

worden gezet. Dat heeft er samen voor gezorgd dat mijn scriptie in juni 2016 kon worden afgerond. 

 Graag wil ik de begeleiders van mijn scriptie danken voor alle nuttige feedback die ik heb 

gekregen op mijn ideeën en uitwerkingen. Lieke Verheijen en Wilbert Spooren: hartelijk bedankt voor 

de fijne samenwerking. Daarnaast wil ik de school, en in het bijzonder Henk Vaassen, bedanken voor 

de prettige communicatie en de mogelijkheden die mij geboden zijn om het experiment uit te kunnen 

voeren in drie klassen. Zonder Henk, de docenten en de leerlingen was deze scriptie niet geworden 

zoals hij nu is. 

 

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van deze scriptie. 

 

Anke de Bruijn 

Haps 

8 juni 2016   
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Samenvatting  

Ouders en leerlingen maken zich zorgen over de schrijfvaardigheid van jongeren. Zij zijn bang dat deze beïnvloed 

wordt door het gebruik van sociale media en de digi-taal die daarbij komt kijken. Dit onderzoek is uitgevoerd om 

te achterhalen in hoeverre jongeren van twaalf tot veertien jaar daar echt door beïnvloed worden. Daarnaast werd 

onderzocht of er verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Zestien meisjes en vijftien jongens zijn geprimed door 

WhatsApp, terwijl zesentwintig meisjes en veertien jongens als controletaak rekensommen gingen maken. Hierna 

gingen alle proefpersonen een plaatjesbeschrijvingstaak uitvoeren. In de resultaten kwam naar voren dat de 

whatsappers niet significant verschilden van de rekensommenmakers bij het gebruik van digi-taalkenmerken. 

Tussen de condities van de meisjes was dit ook niet het geval. Er was wel een significant verschil tussen de 

jongens die gewhatsappt hebben en de jongens die rekensommen gemaakt hebben. De whatsappende jongens 

hadden juist minder digi-taalkenmerken. Dat werd mogelijk veroorzaakt doordat zij een creatievere schrijfstijl 

ontwikkelden door WhatsApp. Blootstelling aan taal lijkt een positieve invloed te hebben, ondanks dat het om een 

afwijkende variant gaat. Bij de spelfouten zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de whatsappers 

en de rekensommenmakers, ook niet wanneer de jongens en de meisjes afzonderlijk vergeleken werden.   
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  
 

Met de komst van Web 2.0 in 2004 is het internet interactiever geworden. Daarvoor was er sprake van 

Web 1.0. Dit bestond uit een enorme hoeveelheid statische informatie. Van de huidige interactieve 

communicatie was echter nog geen sprake. Met Web 2.0 is er sprake van een ‘User Generated 

Content’: internetgebruikers kunnen zelf informatie plaatsen op het internet. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

het gebruik van sociale media (iSource, 2010). In onderstaand figuur wordt de toename van het aantal 

Facebookaccounts in Nederland zichtbaar. In juli 2010 waren er pas 1.795.440 actieve accounts en in 

oktober 2015 was dat aantal gestegen naar 9.560.000 accounts (Schipper, 2015). 

 

Figuur 1 De toename van Facebookaccounts 2010-2015 (Schipper, 2015). 

Ook het aantal smartphonebezitters is toegenomen. Maar liefst 96 % van alle jongeren tussen de 

dertien en negentien jaar oud heeft er een. Dat betekent dat bijna alle jongeren constant in aanraking 

kunnen komen met sociale media. Van hen heeft 89 % een account op Facebook, 52 % een op 

Twitter en meer dan de helft van de jongeren gebruikt Snapchat en Instagram (Moeskops, 2015). 

WhatsApp wordt daarentegen steeds minder gebruikt door jongeren, maar wordt nu nog gebruikt door 

88 % van de jeugd (Nu.nl, 2015). Van de jongeren blijkt 31 % tussen de drie en vijf uur per dag sociale 

media te gebruiken, terwijl 21 % zich er zelfs meer dan vijf uur per dag mee bezig houdt (Rademaker 

& Diagne, 2015).  

 In totaal besteden jongeren van 12 tot 15 jaar gemiddeld zes uur per dag aan verschillende 

digitale media. Hiervan worden gemiddeld 125 minuten aan sociale media voor persoonlijk contact 

besteed. Daarnaast zijn ze gemiddeld nog 58 minuten per dag bezig met het onderhouden van 

groepscontacten via sociale media. De overige drie uur worden besteed aan zogenoemde 

entertainmentmedia (Valkenburg, 2014). 

 Als jongeren communiceren via sociale media, dan doen verschillenden dat in digi-taal. Het is 

een getypte taalvariant die vooral door jongeren wordt gebruikt bij informele communicatie. De digi-
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taal wordt gekenmerkt doordat deze afwijkt van de normen van de standaardtaal op het gebied van  

spelling, grammatica en interpunctie. Er zijn vier oorzaken verantwoordelijk voor het gebruik van de 

digi-taal. De eerste wordt gekenmerkt door efficiëntie en snelheid. De tijdsduur waarop 

gecommuniceerd wordt, is dan belangrijker dan de foutloosheid. Ten tweede speelt berichtlengte een 

belangrijke rol. Dit is vooral bij Twitter en SMS het geval, omdat hier sprake is van een maximaal 

aantal tekens. Ten derde kunnen bepaalde afwijkingen de expressiviteit vergroten. Deze kunnen 

bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke kenmerken vervangen die via de sociale media niet te zien zijn. De 

laatste reden dat digi-taal gebruikt wordt, is de creatieve en innovatieve wijze die de taal met zich 

meebrengt. De manier waarop jongeren met elkaar communiceren, draagt bij aan hun sociale 

identiteit (Verheijen, 2016). Over het gebruik van digi-taal uitten ouders, leerkrachten en scholieren 

hun zorgen (Spooren, 2009).  

1.2 Literatuuroverzicht  
 

In de discussie over de invloed van de sociale media op de schrijfvaardigheid van jongeren vormen 

zich drie groeperingen. De eerste groep is van mening dat sociale media een negatieve invloed 

hebben op de schrijfvaardigheid. De tweede groep is het daar niet mee eens: de aanhangers menen 

juist dat sociale media een verrijking zijn voor de geschreven communicatievaardigheden. De laatste 

groep verwacht dat sociale media geen enkele invloed hebben op de schrijfvaardigheid (Dansieh, 

2011). 

1.2.1 Tegenstanders 
 

Vooral ouders en leerlingen denken dat de nieuwe sociale media een negatieve invloed hebben op de 

schrijfvaardigheid. Ze zijn bang dat de jongeren minder goed gaan spellen en minder goede teksten 

gaan schrijven (Spooren, 2009). Er zijn redenen die de bezorgdheid kunnen veroorzaken. Bij 

sommige sociale media zoals Twitter en SMS is er maar een beperkt aantal karakters mogelijk. Dat 

betekent dat de regels van de grammatica, syntaxis, interpunctie en hoofdlettergebruik overboord 

worden gegooid (Dansieh, 2011). 

 Van de docenten Nederlands vindt de helft het een probleem dat invloeden van sms- of 

chatspelling fouten veroorzaken in schoolse teksten. Een kleinere groep, namelijk 38 % van de 

docenten, merkt af en toe wel invloeden, maar zij zien dat eerder als een uitzondering. Slechts 12 % 

zegt er niets van te merken (Gheuens, 2010). 

1.2.2 Voorstanders 
 

De tweede groep is van mening dat sociale media veel mogelijkheden bieden voor een betere 

schrijfvaardigheid. Studenten gaan namelijk meer schrijven. Docenten zijn best optimistisch: zij 

verwachten daardoor dat leerlingen beter gaan spellen en makkelijker gaan schrijven (Spooren, 

2009). Volgens de aanhangers wordt de schrijfvaardigheid van jongeren juist verbeterd en verrijkt. De 

grafische kenmerken van de sociale media zouden geen nieuw fenomeen zijn en de woorden die 

anders gespeld worden dan de gebruikelijke wijze, zouden slechts een klein deel uitmaken van het 
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totaal aantal woorden. Daarnaast zouden jonge socialemediagebruikers zich willen onderscheiden 

van anderen en daarom de regels doorbreken, maar willen zij ook graag begrepen worden. Daarvoor 

moet een aantal spellingsregels gerespecteerd worden (Crystal, 2008). 

 Als kinderen formeel schrijven wordt aangeleerd door ouders en docenten, zouden ze het 

verschil tussen creatief taalgebruik en het gebruik van de standaardtaal goed kunnen onderscheiden 

(Baron, 2005). Jongeren zouden prima in staat zijn om verschillende registers van elkaar te 

onderscheiden. Het gebruik van digi-taal kan zelfs een positieve invloed hebben op schoolse 

opdrachten, doordat de kinderen zich meer bewust worden van die verschillende registers (Plester, 

Wood & Bell, 2008). Daarnaast worden veel textisms gevormd op fonologische basis, waardoor de 

kinderen de spellingsregels beter leren begrijpen (Bushnell, Kemp & Heritage Martin, 2011). Het 

gebruik van digi-taal zorgt er voor dat jongeren beter leren lezen en de woordenschat toeneemt 

(Plester, Wood & Joshi 2009).  

1.2.3 Neutrale groep 
 

Sommigen zijn van mening dat digi-taal geen enkele invloed zou hebben op de schrijfvaardigheid. Het 

blijkt bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een effect wanneer kinderen worden blootgesteld aan een 

incorrecte spelling. Het gebruik van digi-taal hoeft dus geen enkel effect te hebben op de 

schrijfvaardigheid van de kinderen. Het heeft daarentegen wel een positief effect wanneer kinderen 

blootgesteld worden aan een correcte spelling (Dixon & Kaminska 2007).  

 Tussen studenten die niet sms’en en die wel sms’en blijken geen verschillen te zijn tussen de 

geletterdheidsscores, spellingsfouten en digi-taal. Beide groepen vinden het daarnaast niet acceptabel 

om digi-taal te gebruiken in formele communicatie. Tevens bestaan er voor veel langere woorden 

geen verkortingen, waardoor deze automatisch voluit moet worden geschreven. Correcte woorden zijn 

ook makkelijk aan te leren en worden daarna niet meer vergeten (Drouin & Davis, 2009). 

1.2.4 Sekseverschillen 
 

Dat sociale media bij jongeren een grote rol spelen, lijkt wel duidelijk. Maar zijn er specifieke 

genderverschillen in het gedrag en attitude ten opzichte van de nieuwe media? Onder meisjes zijn 

sociale media populairder dan onder jongens, omdat meisjes de communicatie via hun telefoon 

beschouwen als een sociale functie (Baron & Campbell, 2010). Tien- en elfjarige meisjes gaan steeds 

meer op zoek naar autonomie, maar blijven nog graag in de beschermde omgeving van gescheiden 

jongens- en meisjesgroepen. Ze hebben verschillende doelen: bij meisjes gaat het vaker om het 

uitwisselen van intieme informatie, terwijl jongens liever gamen en sporten. In de puberteit krijgen de 

jongeren de behoefte om, het liefst continu, met leeftijdsgenoten te communiceren (Valkenburg, 

2014). 

 Meer meisjes gebruiken de media dan jongens en zij besteden er ook meer tijd aan. Van de 

meisjes is 22 % drie tot vijf uur per dag bezig met de sociale media tegenover 17 % van de jongens. 

Daarnaast besteedt 11 % van de meisjes er meer dan vijf uur aan per dag tegenover slechts 4 % van 

de jongens. Een reden hiervoor is dat 29 % van de meisjes bang is om dingen te missen als ze de 
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sociale media niet gebruiken. Dat is vaker dan jongens, bij hen gaat het om 25 % die dat gevoel heeft. 

Van de meisjes krijgt 70 % een goed gevoel wanneer berichten geliket, geretweet of geshared worden 

tegenover 54 % van de jongens. Meisjes lijken dus meer waarde te hechten aan de sociale media. Zij 

vinden dat sociale media een belangrijke plek innemen in hun leven en beoordelen dat gemiddeld met 

een 6,4. Jongens beoordelen die plek gemiddeld met een 6. Van de meisjes zegt 24% verslaafd te 

zijn aan de sociale media. Bij jongens is dat slechts 12 % (Kloosterman & Van Beuningen, 2015).  

 De berichten die jongens en meisjes via sociale media versturen hebben andere kenmerken. 

Meisjes gebruiken significant meer uitroeptekens dan jongens (Waseleski, 2006). Tevens gebruiken 

ze meer afwijkende spelling en meer emoticons en typografische tekens, zoals dubbele interpunctie, 

verkorte woorden en afkortingen (Lyddy e.a., 2014). Jongens gebruiken meer samentrekkingen. 

Meisjes lijken zich daarentegen meer aan de regels van de standaardtaal te houden op het gebied 

van interpunctie en hoofdlettergebruik in het socialemediagebruik (Baron, 2004). De verschillen zijn 

over het algemeen niet significant. Het enige verschil is dat meisjes in hun communicatie meer 

persoonlijk en emotioneel betrokken zijn. Dat uit zich bijvoorbeeld in het meer gebruikmaken van 

letterherhalingen dan jongens (De Decker, 2015). 

  Meisjes zijn op de basisschool en het begin van de middelbare school veel beter in taal en 

lezen dan jongens. Dit uit zich bijvoorbeeld in spelling en begrijpend lezen (Driessen & Van Langen, 

2010). In de brugklas zijn meisjes beter in spellen dan jongens. Dat blijkt uit het verschijnsel dat 

meisjes in Nederland en in een aantal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong hebben 

op de jongens bij taal en lezen. Dat zou kunnen komen door belangstelling en motivatie (Schijf, 2009). 

1.3 Probleemstelling   
 

Dat er ouders en scholieren zijn die zich zorgen maken om hun schrijfvaardigheid, is duidelijk. Uit het 

literatuuroverzicht blijkt daarnaast dat jongens en meisjes verschillen in het gebruik van sociale media 

en de content van de berichten. In deze scriptie wordt onderzocht of het gebruik van sociale media, in 

dit geval WhatsApp, inderdaad een negatieve invloed hebben op de schrijfvaardigheid. De hoofdvraag 

van dit onderzoek is daarom: In hoeverre wordt de schrijfvaardigheid van jongens en meisjes (tussen 

de twaalf en veertien jaar) beïnvloed door het gebruik van sociale media? 

 Deze vraag is onderzocht aan de hand van de volgende deelvragen: Wordt de 

schrijfvaardigheid van jongens anders beïnvloed dan die van meisjes door sociale media? Zo ja, hoe 

komen die verschillen tot uiting? En is er sprake van een negatieve dan wel een positieve invloed van 

de sociale media op de schrijfvaardigheid en hoe uit dat zich?   

 De hypothese was dat de jongeren die door sociale media geprimed werden, meer digi-

taalkenmerken gebruikten in hun schoolsere teksten. Daarnaast werd verwacht dat meisjes over het 

algemeen teksten schrijven die meer digi-taaltyperend zijn, omdat hun socialemediaberichten over het 

algemeen meer digi-taalkenmerken bevatten, zoals reduplicatie, emoticons, afwijkende spelling en 

verkorte woorden. Tevens staan zij erom bekend meer tijd te spenderen aan online communicatie en 

daar ook meer waarde aan te hechten.  
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Hoofdstuk 2 Methode  

2.1 Participanten 
 

Er is besloten om een experiment onder havoleerlingen uit te voeren, omdat er in verhouding weinig 

bekend is over deze doelgroep. De meeste onderzoeken zijn namelijk onder de hoger- en 

lageropgeleiden uitgevoerd. Daarnaast is er ook een praktische reden om het experiment onder 

havoleerlingen uit te voeren. De verhouding jongens-meisjes is namelijk het meest gelijk op de havo. 

Op het vmbo is 52 % van de scholieren een jongen en 48 % een meisje. Op het vwo gaat het om 47 

% jongens en 53 % meisjes. Op de havo daarentegen is deze verhouding 49 % en 51 % (CBS, 2012). 

Het experiment is uitgevoerd in drie havoklassen van een middelbare school in het oosten van Noord-

Brabant.  

 Het streven was zestig participanten, zodat aan iedere conditie vijftien scholieren zouden 

deelnemen. De klassen 1a, 1b en 2b bestonden uit respectievelijk 25, 18 en 25 leerlingen, waardoor 

dat streven haalbaar moest zijn. Uiteindelijk bleken de klassen uit meer meisjes dan jongens te 

bestaan en drie respondenten waren afwezig. De praktische reden van een betere verhouding tussen 

de seksen ging hier dus niet meer op. Daarnaast bleek dat er te weinig jongens waren die een 

telefoon bij zich hadden waarmee ze konden whatsappen en waar ze wifi op hadden. Om deze reden 

werden zes extra jongens erbij geroepen om deel te nemen aan het experiment.  

 De participanten waren allen tussen de twaalf en veertien jaar oud. In de conditie 

WhatsAppmeisjes was de gemiddelde leeftijd 13.1 jaar, bij de WhatsAppjongens was dat 13.4 jaar. De 

rekensommeisjes waren gemiddeld 12.5 jaar en de rekensomjongens 12.9 jaar. Alle participanten zijn 

opgenomen in de analyse. Iedereen voldeed namelijk aan de kenmerken van leeftijd en 

opleidingsniveau. 

2.2 Materiaal 
 

Om het experiment uit te kunnen voeren, zijn enkele hand-outs ontworpen. Voor de controlegroep is 

een hand-out met rekensommen gemaakt. Deze is terug te vinden in bijlage 2. De hand-out is 

ontworpen op de website www.sommenmaker.nl. Er is bewust voor gekozen om de controlegroep met 

rekensommen aan de slag te laten gaan, omdat deze taak geen talige aspecten heeft en daardoor 

waarschijnlijk geen invloed zou hebben op de schrijfvaardigheid van de scholieren. Terwijl de 

controlegroep met de rekensommen aan de slag ging, werd de experimentele groep geprimed door 

WhatsAppgebruik: deze respondenten ging een kwartier lang whatsappen met klasgenoten zoals ze 

dat normaal gesproken ook zouden doen. De scholieren in deze groep hadden hiervoor hun eigen 

smartphone nodig.  

 Voor alle respondenten is een hand-out samengesteld met vijf afbeeldingen. Deze sluiten aan 

bij de belevingswereld van de jongeren. Per plaatje moesten ze hun mening formuleren. Deze hand-

out is terug te vinden in bijlage 3.  

http://www.sommenmaker.nl/
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2.3 Onderzoeksontwerp 
 

Op 10 mei 2016 zijn de experimenten uitgevoerd. Hier waren drie lesuren, namelijk het vierde, vijfde 

en zesde uur, en dus ook drie klassen beschikbaar voor gesteld. Het duurde van 11.15 tot 14.15. De 

lesuren op de school duurden vijftig minuten. 

 De klassen werden telkens in twee willekeurige groepen verdeeld, namelijk een experimentele 

en een controlegroep. De experimentele groep werd weer opgedeeld in groepjes van vier, waarbij 

ieder groepje uit jongens dan wel meisjes bestond. In klas 1b waren drie groepjes met meisjes, in klas 

1b waren twee groepjes met meisjes en één groepje met jongens en in klas 2b waren drie groepjes 

met jongens. Hier bestond één groepje uit maar drie jongens. 

 In totaal waren er dus zestien meisjes en vijftien jongens die de experimentele groep 

vormden. De controlegroep werd niet opgesplitst in groepjes, omdat de scholieren allemaal zelfstandig 

rekensommen gingen maken. Omdat er onverwachts meer meisjes waren dan jongens, namen hier 

zesentwintig meisjes en veertien jongens aan deel. 

 De planning was dat er eerst vijf minuten nodig waren om het experiment toe te lichten en de 

hand-outs uit te delen, waarop de scholieren vijftien minuten met de prime- of controletaak bezig 

gingen. De participanten uit de experimentele groep kregen de taak om een kwartier lang te 

whatsappen met drie klasgenoten van hetzelfde geslacht. Hierbij was het de bedoeling dat ze 

beïnvloed werden door digi-taal op een natuurlijke manier. De scholieren werd daarom gevraagd te 

whatsappen zoals ze dat normaal ook zouden doen. De participanten uit de controlegroep kregen een 

lijst met rekensommen, waarbij het de bedoeling was dat ze een kwartier lang gingen rekenen. Hierbij 

mochten zij geen rekenmachine of telefoon gebruiken en ze mochten ook niet met elkaar praten. Op 

deze manier werd de talige input zoveel mogelijk beperkt. 

 Daarna waren vijf minuten gepland om de schrijftaak uit te leggen en de hand-outs uit te 

delen, waarna de scholieren hier vijftien minuten mee aan de slag gingen. De hand-out bestond uit vijf 

afbeelding waarbij ze in circa vijftig woorden op moesten schrijven welke mening ze hadden bij 

hetgeen wat getoond werd. Geen enkele respondent is echter aan het totaal van 250 woorden 

gekomen. De meisjes die gewhatsappt hebben, hadden gemiddeld 166.4 woorden. Het minimum was 

bij hen 86 en het maximum 227. De jongens die gewhatsappt hebben, hadden gemiddeld 165.1 

woorden, waarbij het laagste aantal 111 was en het hoogste aantal 217. De meisjes die rekensommen 

gemaakt hebben, hadden gemiddeld 178.6 woorden. Het minimum was bij hen 78 en het maximum 

221. De jongens die rekensommen maakten hadden gemiddeld 111.7 woorden. Hierbij was het 

laagste aantal 21 en het hoogste 199. 

 Uiteindelijk zouden er nog tien minuten over moeten zijn om de scholieren te bedanken, het 

ouderformulier uit te delen en eventueel nog wat speling te hebben. Dat formulier is terug te vinden in 

bijlage 4. In deze tijd werd ook het experiment nog nader toegelicht. Deze toelichting is te vinden in 

bijlage 1. Op het eind werd pas gevraagd of de whatsappers de conversaties op konden sturen. Zo 

werd voorkomen dat ze formeler zouden gaan praten. In de praktijk bleek dat in twee van de drie 

groepen voldoende tijd over was. Hier vulde de docent de tijd met nog enkele mededelingen. In 

slechts één groep lukte het maar net, omdat er meer problemen waren met de mobieltjes.  
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 Er was sprake van een between subjects design. De condities werden namelijk telkens door 

andere scholieren gevormd. Dit design was een 2x2-design, omdat daarnaast gekeken werd of 

jongens en meisjes anders beïnvloed worden door het gebruik van de sociale media. 

2.4 Verwerking van de gegevens 
 

De toelichtingen van de scholieren zijn beoordeeld aan de hand van spelfouten, emoticons, symbolen, 

omissies (het weglaten van een woord), leenwoorden en textisms. Textisms zijn orthografische 

kenmerken. In dit onderzoek zijn ze opgedeeld in de volgende categorieën:  

- Initialisme: eerste letters van elk woord/element in een samenstelling, woordgroep, zin of 

uitroep; 

- Samentrekking: weglaten van letters (vooral klinkers) in het midden van een woord; 

- Clipping: weglaten van de laatste letter van een woord; 

- Verkorting: weglaten van het einde of soms het begin van een woord; 

- Enkele-letter/cijferhomofoon: vervangen van een heel woord door een fonologische gelijkende 

of identieke letter of cijfer; 

- Alfanumerieke homofoon: vervangen van een deel van een woord door een fonologisch 

gelijkende of identieke letter(s) en/of nummer(s); 

- Visuele herspelling: vervangen van letter(s) door grafisch gelijkende non-alfabetische 

symbol(en); 

- Reduplicatie: herhalen van letter(s) en tekens; 

- Accentstilering: een woord uit informele spreektaal, gespeld zoals het klinkt; 

- Afkortingen uit de standaardtaal; 

- Onconventioneel gebruik van spaties (‘volgensmij’, ‘wijn glas’), interpuncties, diakritische 

tekens en hoofdletters; 

Typefouten kwamen hier niet aan bod, omdat het geschreven teksten betreft. Er is echter wel voor 

gekozen om slordigheidsfouten op te nemen, omdat sommige scholieren soms een woord per ongeluk 

verkeerd schreven. Een voorbeeld is het woord ‘dat’, dat geschreven werd als ‘dan’.  

 Eerst werden de tekstjes van de scholieren geanalyseerd op de afzonderlijke textism-

kenmerken. Deze werden met de hand gezocht, geanalyseerd en geteld. Ieder woord dat afweek van 

de standaardtaal werd onderstreept en werd beoordeeld aan de hand van de bovenstaande textism-

kenmerken. Een overzicht hiervan staat in het resultatenhoofdstuk. Vervolgens werden de 

verschillende digi-taalkenmerken bij elkaar opgeteld en als één categorie behandeld. Hier is steeds 

het percentage digi-taalkenmerken berekend. De analyse was redelijk betrouwbaar. Dat komt doordat 

alle teksten nagekeken zijn door één persoon, waardoor het tellen van de kenmerken consistent is 

gebeurd. Ze zijn echter niet nog eens nagekeken door een andere onderzoeker. De groepen waren 

behoorlijk homogeen. De klas is namelijk steeds opgesplitst. Er waren echter wel kleine verschillen in 

de gemiddelde leeftijd van de condities. De steekproefgrootte was te klein om te generaliseren naar 

de hele populatie.  
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 Om de gegevens statistisch te kunnen onderzoeken op de digi-taalkenmerken, werd er 

gekozen voor onafhankelijke t-toetsen. Op deze manier konden telkens twee categorische groepen 

tegen elkaar worden afgezet. Dat waren achtereenvolgens whatsappers versus rekensommenmakers, 

jongens die gewhatsappt hebben versus jongens die rekensommen gemaakt hebben en meisjes die 

gewhatsappt hebben versus meisjes die rekensommen gemaakt hebben. Dat werd gedaan voor de 

continue, afhankelijke variabelen digi-taalkenmerken en spelfouten.  
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Hoofdstuk 3 Resultaten 
 

3.1 Digi-taalkenmerken 
 

Zoals blijkt uit paragraaf 2.5, werden er in dit onderzoek verschillende digi-taalkenmerken 

onderscheiden. Uit de analyse kwamen de resultaten die zichtbaar zijn in onderstaande tabellen. De 

meeste kenmerken komen zelden voor. Onconventioneel gebruik is het enige kenmerk dat bij alle 

groepen veel voorkomt. Het gaat hier voornamelijk om het niet gebruiken van hoofdletters, 

interpunctie en spaties of het overbodig gebruiken ervan.  

Tabel 1 Gemiddelde percentage afzonderlijke digi-taalkenmerken van de vier condities 1/2.  

Digi-taalkenmerken 

Leen-

woord-

en 

Initialis-

me 

Samen-

trekking Clipping 

Verkor-

ting 

Enkele-

letter/-

cijferho-

mofoon 

Alfa-

nume-

rieke 

homo-

foon 

WhatsAppvrouwen 0 0.04 0.04 0.38 0.04 0.04 0.04 

WhatsAppmannen 0.40 0 0.08 0.12 0 0.04 0.04 

Rekensomvrouwen 0.02 0.02 0 0.17 0.02 0 0.17 

Rekensommannen 0.32 0 0 0.51 0 0.13 0.06 

 

Tabel 2 Gemiddelde percentage afzonderlijke digi-taalkenmerken van de vier condities 2/2.  

Digi-taalkenmerken 

Visuele 

herspel-

ling 

Redupli-

catie 

Accent-

stilering 

Afkor-

tingen 

Oncon-

ventio-

neel 

gebruik 

Slordig-

heids-

fouten 

WhatsAppvrouwen 0.04 0.15 0.34 0.18 11.23 0.08 

WhatsAppmannen 0 0.04 0.08 0.16 7.06 0.08 

Rekensomvrouwen 0.02 0.04 0.52 0.22 8.65 0.19 

Rekensommannen 0 0.26 0.45 0.06 14.96 0.32 

 

Vervolgens zijn onafhankelijke t-toetsen uitgevoerd, waarbij de digi-taalkenmerken samen zijn gepakt. 

De resultaten hiervan staan in Tabel 3. 
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Tabel 3 Gemiddelde percentage digi-taalkenmerken (en standaarddeviaties) van de vier condities. 

 WhatsApp Rekensommen 

Man 8.15 (4.89) 17.14 (5.13) 

Vrouw 12.97 (6.45) 10.28 (6.13) 

totaal 10.64 (6.16) 12.68 (6.62) 

 

Uit de t-toets voor het percentage digi-taalkenmerken met als factor taak, bleek dat er geen significant 

verschil was tussen het aantal digi-taalkenmerken van de whatsappers en de rekensommenmakers 

(t(69) = -1.33, p = .189). De whatsappers (M = 10.64, SD = 6.16) hadden gemiddeld een lager 

percentage digi-taalkenmerken dan de rekensommenmakers (M = 12.68, SD = 6.62). 

 Er bleek daarentegen wel een significant verschil te zijn tussen het aantal digi-taalkenmerken 

van de jongens die gewhatsappt hebben en de jongens die rekensommen gemaakt hebben (t(27) = -

4.83, p < .001). De jongens die gewhatsappt hebben (M = 8.15, SD = 4.89) hadden gemiddeld een 

lager percentage digi-taalkenmerken dan de jongens die rekensommen gemaakt hebben (M = 17.14, 

SD = 5.13). 

 Dat was bij de meisjes niet het geval. Het bleek dat er geen significant verschil was tussen het 

aantal kenmerken van de meisjes die gewhatsappt hebben en de meisjes die rekensommen gemaakt 

hebben (t(40) = 1.36, p = .183). De meisjes die rekensommen gemaakt hebben (M = 10.28, SD = 

6.13), hadden gemiddeld een lager percentage digi-taalkenmerken dan de meisjes die gewhatsappt 

hebben (M = 12.97, SD = 6.45). 

 

3.2 Spelfouten 
 

Het tweede punt waar de scholieren op werden onderzocht, was of ze meer spelfouten maakten door 

de priming van WhatsApp. Ook bij het vergelijken van de gemiddelde percentages spelfouten tussen 

de condities is een onafhankelijke t-toets uitgevoerd. De resultaten staan in Tabel 4. 

Tabel 4 Gemiddelde percentage spelfouten (en standaarddeviaties) van de vier condities. 

 WhatsApp Rekensommen 

Man 1.57 (1.03) 2.16 (1.45) 

Vrouw 1.53 (1.10) 1.07 (0.93) 

totaal 1.55 (1.05) 1.45 (1.24) 

 

Uit de t-toets voor het percentage spelfouten met als factor taak, bleek dat er geen significant verschil 

was tussen het aantal spelfouten van de whatsappers en de rekensommenmakers (t(69) = .34, p = 

.320). De whatsappers (M = 1.55, SD = 1.05) hadden gemiddeld een hoger percentage spelfouten 

dan de rekensommenmakers (M = 1.45, SD = 1.24). 

 Er bleek ook geen significant verschil te zijn tussen het aantal spelfouten van de jongens die 

gewhatsappt hebben en de jongens die rekensommen gemaakt hebben (t(27) = -1.28, p = .211). De 
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jongens die gewhatsappt hebben (M = 1.57, SD = 1.03) hadden gemiddeld een lager percentage 

spelfouten dan de jongens die rekensommen gemaakt hebben  (M = 2.16, SD = 1.45). 

 Datzelfde gold voor de meisjes: er bleek geen significant verschil te zijn tussen het aantal 

spelfouten van de meisjes die gewhatsappt hebben en de meisjes die rekensommen gemaakt hebben 

(t(40) = 1.44, p = .158). De meisjes die gewhatsappt hebben (M = 1.53, SD = 1.10) hadden gemiddeld 

een hoger percentage spelfouten dan de meisjes die rekensommen gemaakt hebben  (M = 1.07, SD = 

0.93). 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en discussie 
 

In de inleiding zijn twee deelvragen en een hoofdvraag opgesteld. Deze worden hier samen met de 

daarbij behorende hypotheses beantwoord. 

De eerste deelvraag was: Is er sprake van een negatieve dan wel een positieve invloed van de sociale 

media op de schrijfvaardigheid en hoe uit dat zich?  

Er waren geen significante verschillen van zowel de digi-taalkenmerken als de spelfouten tussen de 

condities WhatsApp en rekensommen. De sociale media hebben dus geen invloed op de 

schrijfvaardigheid van havoleerlingen tussen de twaalf en veertien jaar. De hypothese dat jongeren die 

door sociale media geprimed werden meer digi-taalkenmerken gebruiken, gaat dus niet op. 

De tweede deelvraag was: Wordt de schrijfvaardigheid van jongens anders beïnvloed dan die van 

meisjes door sociale media? Zo ja, hoe komen die verschillen tot uiting? 

De schrijfvaardigheid van de verschillende seksen werd inderdaad anders beïnvloed door 

socialemediagebruik. Uit de resultaten bleek dat er een significant verschil was in het gebruik van digi-

taalkenmerken tussen de jongens die rekensommen gemaakt hebben en de jongens die gewhatsappt 

hebben, waarbij de laatste groep gemiddeld minder digi-taalkenmerken gebruikten. Er was echter 

geen significant verschil bij de spelfouten. Hier wordt de hypothese dat de priming door sociale media 

meer digi-taalkenmerken veroorzaakt weerlegd: juist de jongens die rekensommen maakten, hadden 

meer kenmerken in hun teksten. 

 Bij de meisjes die gewhatsappt hebben en die rekensommen gemaakt hebben, waren er geen 

significante verschillen in het digi-taalgebruik. Datzelfde gold voor de spelfouten. Ook hier gaat de 

hypothese dat priming door sociale media voor meer digi-taalkenmerken zorgt niet op. Er zijn echter 

wel verschillen zichtbaar tussen de jongens en de meisjes. De jongens gebruikten namelijk significant 

minder digi-taal door de WhatsAppprime, terwijl de meisjes die gewhatsappt hebben niet significant 

verschilden van de meisjes die rekensommen gemaakt hebben. De andere hypothese was dat 

verwacht werd dat meisjes meer digi-taaltyperende teksten zouden schrijven dan jongens. Deze wordt 

hier dus bevestigd. Dit gold overigens niet voor de spelfouten. 

De hoofdvraag was: In hoeverre wordt de schrijfvaardigheid van jongens en meisjes beïnvloed door 

het gebruik van sociale media? 

De schrijfvaardigheid van beide seksen werd in ieder geval niet negatief beïnvloed door de sociale 

media. De meisjes werden namelijk niet beïnvloed door het socialemediagebruik en de jongens 

werden juist positief beïnvloed door het gebruik.  

Dat de schrijfvaardigheid van de jongens positief beïnvloed werd door WhatsApp, zou kunnen komen 

doordat ze in aanraking kwamen met taal. Uit de theorie bleek namelijk dat sociale media als verrijking 

kunnen dienen van de geschreven communicatievaardigheden. Het whatsappen kan ervoor gezorgd 

hebben dat de jongeren creatiever met de taal omgingen. Hierbij hebben ze de verschillende registers 
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van elkaar kunnen onderscheiden. Dit deel van het onderzoek sluit dus aan bij de opinies van de 

voorstanders van socialemediagebruik, doordat er sprake was van een positieve invloed. In 

tegenstelling tot de jongens, was er bij de meisjes geen verschil tussen de condities. Een reden 

hiervoor zou kunnen zijn dat zij meer waarde hechten aan de online communicatie en er ook meer tijd 

aan besteden. Deze resultaten sluiten aan bij de neutrale groep, doordat er geen verschillen waren in 

de geletterdheidsscores van de meisjes. Zij zijn blootgesteld aan een afwijkende variant van de 

standaardtaal, maar dat zorgde niet voor een effect op de manier waarop woorden gespeld werden. 

 Eerdere onderzoeken die uitgevoerd zijn, hebben niet gekeken naar de manier waarop 

jongens en meisjes beïnvloed worden door sociale media. Zij hebben alleen gekeken naar welke digi-

taalkenmerken voorkwamen in de berichten, maar niet hoe die invloed tot stand kwam bij de 

verschillende seksen. Dit onderzoek is hierdoor een toevoeging geworden op de bestaande kennis. 

 Uit dit onderzoek blijkt dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken dat de schrijfvaardigheid 

van hun zoons beïnvloed wordt door het gebruik van sociale media. De jongens hoeven zich niet druk 

te maken over hun toekomstige schrijfkwaliteit. De schrijfvaardigheid van de meisjes werden niet 

negatief beïnvloed door het gebruik van sociale media, maar zou verbeterd kunnen worden door thuis 

en op school de formele schrijfstijl meer te benadrukken en te oefenen. Hierdoor zullen zij namelijk 

beter in staat zijn om de verschillende taalregisters van elkaar te onderscheiden.  

 In een vervolgonderzoek zou het beter zijn om een andere controletaak te kiezen. Er is voor 

rekenen gekozen, omdat de verwachting was dat deze opdracht geen invloeden zou leveren. Deze 

taak lijkt desondanks de schrijfvaardigheid van de jongeren te hebben beïnvloed.  

 De plaatjesbeschrijvingsopdracht die alle scholieren moesten doen, zou in de toekomst 

mogelijk op de computer uitgevoerd kunnen worden. Het typen op de computer sluit meer aan bij het 

typen op de smartphone, waardoor hier eventueel meer digi-taalkenmerken in voor zouden kunnen 

komen. De grenzen tussen de verschillende registers worden dan mogelijk vager. Misschien zijn de 

respondenten dan sneller bereid om meer woorden te schrijven. Hier zitten ook haken en ogen aan: 

de resultaten kunnen namelijk beïnvloed worden door tekstcorrectie en automatische hoofdletters. 

 Omdat dit een bachelorwerkstuk betreft, was het aantal participanten per conditie erg laag. 

Het streven was namelijk om vier maal vijftien deelnemers te hebben. Eén groep bestond slechts uit 

veertien participanten, die andere drie uit vijftien, zestien en zesentwintig deelnemers. Om echter een 

goede representatie van de werkelijkheid te creëren, is het beter om meer participanten per conditie te 

hebben. Bij een kleinere steekproef speelt natuurlijk de kans dat toeval een rol speelt. Een suggestie 

voor vervolgonderzoek zou dan ook zijn om het experiment onder grotere groepen uit te voeren.  

 Tevens zou het de moeite waard kunnen zijn om nader onderzoek te doen naar potentiële 

invloeden die rekensommen op de schrijfvaardigheid kunnen hebben. Het zou nog extra lonend 

kunnen zijn om deze invloed specifiek voor jongens en meisjes te onderzoeken.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Toelichting bij experiment 
 

Dit is de toelichting die gegeven werd om het experiment toe te lichten. 

Hallo allemaal. Ik ben Anke de Bruijn en ik studeer aan de Radboud Universiteit. Voor mijn afstuderen 

moet ik een onderzoek afnemen en jullie doen daar aan mee. 

Er zijn drie groepjes gevormd van vier personen (deze zijn willekeurig gekozen). Deze scholieren 

gaan een kwartier lang met elkaar whatsappen. Het gaat om één-op-ééngesprekken. Persoon A heeft 

dus een apart gesprek met persoon B, een apart gesprek met persoon C en een apart gesprek met 

persoon D. Het is de bedoeling dat je echt getypte berichten naar elkaar stuurt zoals je dat normaal 

gesproken ook zou doen. Hierbij mag je niet in het echt met elkaar gaan kletsen: doe het alleen via de 

telefoon.  

Je mag zelf de onderwerpen kiezen waar je met elkaar over praat. Voor wat inspiratie: je kunt praten 

over je hobby’s en sport, je weekendplannen, de plannen die hebt voor in de zomervakantie, dingen 

die je gedaan hebt in de meivakantie. Hebben jullie nog vragen? 

Degenen die gaan whatsappen en die een groepje met elkaar vormen zijn: 

…… 

De mensen die niet ingedeeld zijn in een groepje gaan rekensommen maken. Dit gebeurt ook in stilte 

en je mag niet je telefoon of rekenmachine erbij pakken. Hier krijgen jullie ook een kwartier de tijd 

voor. 

Na het kwartier: 

Jullie gaan in stilte bij vijf afbeeldingen vertellen wat jullie vinden van wat er getoond wordt. Dit moet je 

doen in ongeveer vijftig woorden per plaatje. Hier krijgen jullie maximaal een kwartier de tijd voor. 

Jullie mogen niet met elkaar overleggen en doen dit dus in stilte. 

Na dit kwartier: 

Ik heb nog een vraag voor de whatsappers. Kunnen jullie de gesprekken die jullie net gevoerd hebben 

naar mij mailen? (Hier heb ik ook de uitleg hoe je dat moet doen voor Apple, Android en Windows op 

tafel gelegd).  

Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie deelname. Jullie krijgen van mij nog een formulier dat jullie 

aan je ouders of verzorgers kunnen geven en krijgen nog wat lekkers als bedankje. 
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Bijlage 2: Rekensommen 
 

Je hebt een kwartier om de rekensommen te beantwoorden. Probeer er zoveel mogelijk te maken. 

402 - 17 =..... 

376 + 102 =..... 

11 + 272 =..... 

245 - 122 =..... 

376 - 206 =..... 
 

 

353 + 805 =..... 

4 x 273 =..... 

375 + 686 =..... 

445 x 2 =..... 

436 - 374 =..... 
 

 

352 - 99 =..... 

383 + 399 =..... 

362 - 10 =..... 

133 x 19 =..... 

9 x 304 =..... 
 

 

289 - 21 =..... 

389 - 175 =..... 

11 x 159 =..... 

308 - 71 =..... 

175 + 278 =..... 
 

 

 

382 + 681 =..... 

226 - 220 =..... 

449 x 2 =..... 

1 x 903 =..... 

415 - 266 =..... 
 

 

381 + 552 =..... 

4 x 80 =..... 

391 + 603 =..... 

479 - 200 =..... 

486 - 92 =..... 
 

 

482 + 588 =..... 

220 + 236 =..... 

442 - 374 =..... 

191 + 605 =..... 

71 x 30 =..... 
 

 

439 - 135 =..... 

155 + 878 =..... 

14 x 209 =..... 

9 x 37 =..... 

361 x 7 =..... 
 

 

 

236 - 57 =..... 

2 x 616 =..... 

150 - 38 =..... 

73 + 554 =..... 

466 - 90 =..... 
 

 

447 - 341 =..... 

186 + 544 =..... 

20 x 57 =..... 

158 + 544 =..... 

233 + 154 =..... 
 

 

3 x 333 =..... 

263 - 30 =..... 

432 - 258 =..... 

460 x 2 =..... 

430 + 398 =..... 
 

 

418 + 202 =..... 

382 - 205 =..... 

116 + 780 =..... 

322 - 125 =..... 

219 - 58 =..... 
 

 

 

362 + 86 =..... 

472 - 34 =..... 

404 - 294 =..... 

477 - 285 =..... 

359 + 80 =..... 
 

 

4 x 504 =..... 

457 + 931 =..... 

108 + 999 =..... 

115 - 53 =..... 

10 x 44 =..... 
 

 

102 + 460 =..... 

251 + 292 =..... 

32 + 85 =..... 

234 + 947 =..... 

337 - 71 =..... 
 

 

128 x 5 =..... 

54 x 21 =..... 

302 - 82 =..... 

424 + 227 =..... 

327 + 24 =..... 
 

 

 

436 - 213 =..... 

226 + 636 =..... 

375 + 458 =..... 

15 x 89 =..... 

306 - 203 =..... 

500 - 301 =..... 

9 + 694 =..... 

313 + 169 =..... 

24 x 3 =..... 

6 x 63 =..... 

15 + 703 =..... 

282 - 133 =..... 

489 - 185 =..... 

425 - 147 =..... 

396 + 934 =..... 

219 + 4 =..... 
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108 + 850 =..... 
 

 

221 - 134 =..... 
 

 

203 + 579 =..... 
 

 

183 - 182 
=..... 

 
 

 

260 x 1 =..... 

1 x 804 =..... 

339 - 151 =..... 

430 + 816 =..... 

446 - 255 =..... 
 

 

439 - 204 =..... 

458 - 79 =..... 

432 + 363 =..... 

225 - 81 =..... 

4 x 17 =..... 
 

 

422 x 7 =..... 

429 - 52 =..... 

407 - 378 =..... 

21 x 42 =..... 

10 + 581 =..... 
 

 

120 x 15 =..... 

4 x 462 =..... 

419 x 1 =..... 

238 - 87 =..... 

48 - 1 =..... 
 

 

 

361 - 209 =..... 

229 + 759 =..... 

393 + 389 =..... 

19 x 15 =..... 

45 + 775 =..... 
 

 

6 x 2 =..... 

139 + 146 =..... 

356 - 27 =..... 

53 x 33 =..... 

142 - 133 =..... 
 

 

493 - 55 =..... 

2 x 61 =..... 

186 + 923 =..... 

151 x 11 =..... 

117 + 450 =..... 
 

 

270 + 57 =..... 

2 x 607 =..... 

447 - 436 =..... 

125 + 506 =..... 

237 - 38 =..... 
 

 

 

4 x 744 =..... 

393 + 606 =..... 

422 - 190 =..... 

86 x 16 =..... 

10 x 244 =..... 
 

 

154 + 93 =..... 

17 x 137 =..... 

65 x 24 =..... 

410 + 433 =..... 

309 - 151 =..... 
 

 

316 - 148 =..... 

45 x 57 =..... 

484 - 311 =..... 

379 + 669 =..... 

470 - 379 =..... 
 

 

431 - 371 =..... 

81 + 269 =..... 

231 x 10 =..... 

212 + 445 =..... 

51 x 56 =..... 
 

 

 

358 - 28 =..... 

49 + 52 =..... 

368 - 331 =..... 

106 - 58 =..... 

31 x 26 =..... 
 

 

173 - 55 =..... 

226 + 121 =..... 

251 - 95 =..... 

229 + 23 =..... 

428 - 231 =..... 
 

 

187 + 553 =..... 

247 - 232 =..... 

401 - 159 =..... 

367 - 326 =..... 

240 - 154 =..... 
 

 

478 - 272 =..... 

239 + 205 =..... 

314 x 4 =..... 

10 x 194 =..... 

427 + 519 =..... 
 

 

 

324 + 278 =..... 

362 + 145 =..... 

13 x 123 =..... 

4 x 339 =..... 

36 x 55 =..... 
 

 

360 - 73 =..... 

292 x 7 =..... 

82 + 601 =..... 

37 x 36 =..... 

411 + 634 =..... 
 

 

386 - 18 =..... 

287 - 117 =..... 

1 x 487 =..... 

497 - 314 =..... 

10 x 264 =..... 
 

 

300 x 3 =..... 

228 - 104 =..... 

365 - 327 =..... 

254 + 682 =..... 

409 + 54 =..... 
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Bijlage 3: Plaatjesopdracht 
Geef in ongeveer 50 woorden per afbeelding je mening over wat er getoond wordt. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-o7a-5qvMAhWD7xQKHa0TBsgQjRwIBw&url=http://partyscene.nl/algemeen/164270/justin-bieber-youtube-record-psy&psig=AFQjCNFA1AKCFP-Hth6pyLtaGS673UtCXA&ust=1461742803249617
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1qP75qvMAhUHORQKHVvND4AQjRwIBw&url=https://www.gezondheidsnet.nl/overgewicht-en-afvallen/wat-is-beter-bier-of-wijn&bvm=bv.120551593,d.ZGg&psig=AFQjCNG71HeAWTORqs9ultzkjBBJnjHTkw&ust=1461742934416862
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIm4uf6KvMAhWGtRQKHXnOAzQQjRwIBw&url=http://www.telegraaf.nl/binnenland/24764426/__Rutte_blijft_erbij__Nederland_in_oorlog_met_IS__.html&bvm=bv.120551593,d.ZGg&psig=AFQjCNFlM2W2oww1Ba21Vd4V06_giSvzQA&ust=1461743266840134
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSmoq16qvMAhVFPBQKHXIAB8kQjRwIBw&url=http://www.onlychipsandcola.com/&bvm=bv.120551593,d.ZGg&psig=AFQjCNH3Dm-Nh2QPlTdU5idSPwTbfaFVEA&ust=1461743838329578
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5. 

 

 

 

 

 

 

Je hoeft alleen nog maar deze vragen te beantwoorden: 

Ik heb net: 

□ Gewhatsappt 

□ Rekensommen gemaakt 

Ik ben een: 

□ Jongen  

□ meisje 

Mijn leeftijd is …… jaar 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkIf86qvMAhXJVRQKHaG-D0gQjRwIBw&url=http://www.ggznieuws.nl/home/autsime-en-adhd-kinderen-gamen-vaker/&bvm=bv.120551593,d.ZGg&psig=AFQjCNExx88Sm89siuuGjLKUXp6AACRceA&ust=1461744007689822
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Bijlage 4: Uitdeelformulier voor ouders 
 

Informatiedocument voor ouders/verzorgers 

onderzoek sociale media & schrijfvaardigheid 

 

 

 

 

Naam onderzoek: De invloed van sociale media op de schrijfvaardigheid van jongens en meisjes 

Verantwoordelijke onderzoeker: Anke de Bruijn 

Supervisors: Lieke Verheijen, MA en Prof. dr. Wilbert Spooren 

Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren, Afdeling Nederlandse Taal en Cultuur 

 

 

Doel en procedure van het onderzoek 

Voor dit onderzoek heeft uw kind enkele afbeeldingen omschreven ten behoeve van taalkundig 

onderzoek. Deze data kunnen ook bewaard worden voor toekomstig onderzoek met mogelijk andere 

onderzoeksdoelen.  

 

Risico’s en ongemakken  

Er zijn geen risico’s voor de gezondheid of de veiligheid van uw kind. 

 

Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens 

De gegevens die we in dit onderzoek verzamelen, zullen door een universitaire student gebruikt 

worden voor een bachelorwerkstuk. Als de gegevens in de toekomst eventueel door andere 

onderzoekers worden gebruikt, zorgen we er eerst voor dat alle gegevens van uw kind anoniem zijn 

en dat niet meer af te leiden is dat ze van uw kind afkomstig zijn. 

 

Vrijwilligheid van deelname 

Uw kind doet vrijwillig mee aan dit onderzoek. Daarom kunt u op elk moment tijdens het onderzoek 

zijn/haar deelname stopzetten. Alle data die uw kind aangeleverd heeft, worden dan definitief 

verwijderd. 

 

Nadere inlichtingen 

Als u graag verdere informatie over het onderzoek wilt hebben, en voor eventuele klachten, kunt u 

contact opnemen met Anke de Bruijn (telefoon: 06-24896182; e-mail: anke.debruijn@hotmail.com). 

 


