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Samenvatting
Jongeren maken steeds meer en vanaf steeds jongere leeftijd gebruik van digitale, schriftelijke
communicatie via hun smartphone. Met de komst van het medium WhatsApp is zelfs een eigen
‘WhatsApp-taal’ gecreëerd. Dit is een chattaal die ook wel omschreven wordt als informele
schrijftaal; een taalvorm die afwijkt van de al bestaande formele schrijftaal. Deze taalvorm is
alom aanwezig en is niet meer weg te denken binnen (jongeren)communicatie. Er wordt
gesproken over ‘taalverloedering’. Echter, onderzoek naar de invloed van informele, digitale
schrijftaal – ook wel ‘appen’ – is beperkt. Binnen deze studie is daarom gekeken naar de invloed
van whatsappen en het lezen van teksten in het Standaardnederlands op de schrijfvaardigheid
van jongeren. Daarnaast is gekeken naar de invloed van dagelijks WhatsApp-gebruik op de
schrijfvaardigheid van jongeren. Daarbij stond de volgende vraag centraal: “In hoeverre
beïnvloedt het gebruik van WhatsApp de schrijfvaardigheid van jongeren (scholieren)?” Er is
een experiment uitgevoerd met 66 proefpersonen. Dit experiment bestond uit een primingtaak
(lezen versus appen) en een schrijfopdracht. Daarnaast vulden de proefpersonen een vragenlijst
in over WhatsApp-gebruik. Uit het onderzoek blijkt dat er geen significant effect (verschil) is
in schrijfvaardigheid, tussen de proefpersonen die whatsappen voordat ze een schrijfopdracht
maken en proefpersonen die een tekst in het Standaardnederlands lezen voordat ze een
schrijfopdracht maken. Ook blijkt uit dit experiment dat het dagelijkse WhatsApp-gebruik geen
invloed heeft op de schrijfvaardigheid van jongeren. Jongeren lijken een goed onderscheid te
kunnen maken tussen het gebruik van informele, digitale schrijftaal en formele schrijftaal en
weten wanneer welke vorm het meest passend is om te gebruiken.
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1.Inleiding
Toen de Amerikaanse softwareontwikkelaars Jan Koum en Brian Acton in 2009 startten met
WhatsApp als alternatief voor sms’en, hadden ze geen idee dat dit uit zou groeien tot een van
’s werelds meest gebruikte sociale media (Van Lier, 2014). Ook in Nederland is WhatsApp het
meest gebruikte sociale medium voor schriftelijke, digitale communicatie. In 2019 maakten in
Nederland 11,9 miljoen mensen gebruik van WhatsApp (Oosterveer, 2020). De verwachting is
dat dit aantal in 2020 nog verder stijgt naar 12,2 miljoen Nederlandse gebruikers (ibid.). Voor
jongeren, maar ook voor oudere smartphonegebruikers, is de app tegenwoordig onmisbaar.
Terwijl veel WhatsApp-gebruikers nog weten hoe de tijd was vóórdat WhatsApp
bestond, is er inmiddels een hele generatie actief die niet anders weet dan het bestaan van
WhatsApp. WhatsApp-gebruikers zijn te onderscheiden in ‘digital natives’ en ‘digital
immigrants’ (Prensky, 2001). Digital natives zijn native speakers van de digitale taal die
gesproken wordt via het internet: ze hebben de digitale taal op (zeer) jonge leeftijd eigen
gemaakt en kennen geen wereld zonder digitale taal. Digital immigrants zijn niet geboren als
digital natives en hebben het gebruik van internet en digitale taal pas op latere leeftijd eigen
gemaakt.
Sociale media hebben niet alleen een andere wijze van communiceren met zich
meegebracht, maar ook het schriftelijke taalgebruik van jongeren is veranderd door sociale
media. Zo maken jongeren op media als WhatsApp gebruik van hun eigen ‘WhatsApp-taal’.
Deze chattaal is een informele schrijftaal; een taalvorm die afwijkt van de al bestaande formele
schrijftaal. Door het ontstaan van deze nieuwe taalvorm wordt er soms ook gesproken over
‘taalverloedering’ (Bennis, 2015; Slagter, 2013). Taalverloedering wordt gedefinieerd als ‘het
gebruiken van meer slordige taal dan eerder’ (Van der Meulen, 2018). Veel mensen vrezen dat
het actieve gebruik van sociale media taalverloedering in de hand zou kunnen werken (Bennis,
2015). Anderzijds zijn er ook minder pessimistische tegengeluiden over het gebruik van sociale
media door jongeren. Spooren (2009) merkt op dat met name ouders en leerlingen bezorgd zijn
over de invloed van nieuwe (sociale) media op de schrijfvaardigheid van jongeren, maar dat de
schrijfvaardigheid van jongeren niet te voorspellen valt aan de hand van hun
socialemediagebruik. Verheijen (2016) stelt dat de taal die jongeren gebruiken op sociale media
inderdaad afwijkt van het Standaardnederlands, maar dat deze ‘jongerentaal’ kan worden gezien
als een apart register dat in de juiste context functioneel kan worden ingezet. Bovendien blijkt
uit haar onderzoek dat er op korte termijn geen direct verband is tussen het gebruik van sociale
media en schrijfvaardigheid (Verheijen, 2019).
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Ook binnen het onderwijs zijn er soms zorgen over de schrijfvaardigheid. In het voorgezet
onderwijs wordt veel aandacht besteed aan schrijfvaardigheid. Aan het einde van de
middelbareschooltijd wordt door middel van examens getoetst of jongeren het
schrijfvaardigheidsniveau van hun opleiding voldoende beheersen en door kunnen stromen naar
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. Voor elk opleidingsniveau gelden landelijk bepaalde
eisen waaraan jongeren moeten voldoen (College voor Toetsen en Examens, 2014). Verheijen
(2016) stelt voor dat binnen het onderwijs ook aandacht kan worden besteed aan schrijftaal op
sociale media. Door deze taal als een apart register te beschouwen, kan een vergelijking worden
gemaakt met andere registers waarin de standaardtaal wordt gehanteerd. Desalniettemin moet
er eerst meer onderzoek gedaan worden naar het verband tussen het gebruik van nieuwe media
en schrijfvaardigheid. De vraag die hier daarom centraal staat is: in hoeverre beïnvloedt het
gebruik van sociale media – met name WhatsApp – de schrijfvaardigheid van jongeren
(scholieren)?

2.Theoretisch kader
2.1 Computer-gemedieerde communicatie (CMC)
Een groot deel van de communicatie tussen personen verloopt tegenwoordig online, met behulp
van digitale technologie. Deze vorm van communicatie heet computer-gemedieerde
communicatie (CMC), verwijzend naar de computer die je hier oorspronkelijk voor nodig had:
“Computer-mediated communication (CMC) is a process of human communication via
computers, involving people, situated in particular contexts, engaging in processes to shape
media for a range of purposes.” (Thurlow, Lengel & Tomic, 2004, p. 15). Computergemedieerde communicatie is geen recente uitvinding; de eerste vorm van CMC is al
uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog en prototypes van de eerste e-mails zijn begin jaren
zestig van de vorige eeuw vastgelegd (Thurlow, Lengel & Tomic, 2004). Ruim twintig jaar
geleden is CMC verschoven van meer zakelijk en technologisch gebruik naar persoonlijk
gebruik (ibid.). Een definitie als die van Jacobs (2008, p. 470) is daarom inmiddels meer
passend: “the practice of using networked computers and alphabetic text to transmit messages
between people or groups of people across space and time”.
Tegenwoordig zijn er tal van apparaten, zoals smartphones, smartwatches en tablets, die
eveneens gebruikt kunnen worden voor CMC. De technologische mogelijkheden die deze
apparaten bieden, zorgen ervoor dat gebruikers continu met elkaar in contact kunnen staan.
Computer-gemedieerde communicatie zou daarom net zo goed ‘digitally mediated
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communication’ (DMC) of ‘electronically mediated communication’ (EMC) genoemd kunnen
worden, om de wijze van communiceren niet aan slechts één apparaat te verbinden (Herring,
2012; Tagg, 2015).

2.2 WhatsApp
Een medium waarbinnen veel gebruikt wordt gemaakt via CMC is WhatsApp. WhatsApp is in
2009 op de markt gebracht als vervanger van sms. Net als sms is WhatsApp een dienst waarmee
je schriftelijk met elkaar kan communiceren via mobiele telefoons (Bennis, 2015). Toch zijn er
een aantal belangrijke voordelen van WhatsApp ten opzichte van sms. De communicatie op
WhatsApp loopt via een internetverbinding en biedt daarom de mogelijkheid om naast tekst
ook foto’s, video’s en audio te sturen. Aan de hand van een webtool is WhatsApp eveneens te
gebruiken op computers. Bovendien is er geen lengtebeperking in berichten, zoals bij sms wel
het geval is (maximaal 160 tekens) (Bennis, 2015). Daarnaast is het mogelijk om in WhatsApp
groepschats

aan

te

maken,

om

hierbinnen

te

communiceren

met

meerdere

communicatiepartners. Terwijl op sociale media als Facebook en Instagram (grotendeels)
zichtbaar is met welke personen een gebruiker in contact staat, is WhatsApp een privémedium.
Je kan niet zien met hoeveel en welke personen een andere gebruiker in contact staat. Bovendien
kan je als gebruiker eenvoudig contact leggen met andere gebruikers. Je hoeft als gebruiker
enkel elkaars telefoonnummer te weten om een (één-op-één-)gesprek te starten. Daardoor is
WhatsApp een afgeschermd, maar toch ook sociaal medium.
WhatsApp is in een relatief kort tijdsbestek in Nederland uitgegroeid tot een onmisbaar
medium voor digitale communicatie. Het overgrote deel van de Nederlanders tot 65 jaar heeft
WhatsApp; respectievelijk 97% van de 15- tot 19-jarigen, 89% van de 20- tot 39-jarigen en
90% van de 40- tot 64-jarigen maakt gebruik van het medium (Van der Veer, Boekee &
Hoekstra, 2020). Alleen in de oudere leeftijdsgroepen is nog ruimte voor groei. In de leeftijd
65- tot 79-jarigen maakt tot nu toe 78% gebruik van WhatsApp en in de 80+-groep slechts 56%.
Desalniettemin is de verwachting dat het WhatsApp-gebruik in Nederland in 2020 zal blijven
groeien (ibid.).
WhatsApp is populair geworden door de specifieke functies die het medium biedt, maar
ook door de wijze waarop het gebruikt wordt. In tegenstelling tot sms’en wordt whatsappen
veelal als een digitale conversatie gezien in plaats van een asynchroon proces van zenden en
ontvangen (Church & De Oliveira, 2013). Mede doordat het mogelijk is om te zien of een
andere gebruiker het bericht ontvangen en gelezen heeft en/of online is, verwachten gebruikers
sneller een reactie op hun WhatsApp-bericht dan op een sms. Bovendien is het voor gebruikers
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mogelijk om voortdurend berichten te sturen en te blijven ‘praten’: een sms heeft een
lengtebeperking, waardoor je als gebruiker een beknopt en informatief bericht wil sturen,
hetgeen niet uitlokt tot een langdurige sms-conversatie (ibid.). Daarnaast is het met behulp van
WhatsApp eenvoudiger om in een groep te overleggen dan via sms. Naast dat het gemakkelijker
is om op de hoogte te blijven van groepsgenoten (als er gevraagd wordt hoe het met iemand
gaat, kan de hele WhatsApp-groep het antwoord meelezen), is het ook handig een groep voor
specifieke doeleinden te gebruiken. Er kan een groep opgericht worden ten behoeve van een
bepaald onderwerp (verjaardagscadeau voor moeder) of een bepaald evenement
(vrijgezellenfeest van vriendin). Voor veel WhatsApp-gebruikers is WhatsApp dan ook erg
belangrijk voor het onderhouden van sociale contacten (ibid.).

2.3 Digi-taal
De verschillende nieuwe (sociale) media hebben naast een verandering in communicatievorm
eveneens gezorgd voor een verandering in taalgebruik. Vooral jongeren zijn op sociale media
fervent gebruikers van zogenoemde digi-taal1: “Een geschreven taalvariant die vooral door
jongeren wordt gebruikt bij informele communicatie via nieuwe media en wordt gekenmerkt
door afwijkingen van de normen van de standaardtaal op verschillende schrijfniveaus, zoals
spelling, grammatica en interpunctie” (Verheijen, 2016, p. 1).
Digi-taal kenmerkt zich door een aantal conventies. Zo wordt er veel gebruikgemaakt
van onconventionele spelling (‘textisms’, oftewel transformaties van conventioneel gespelde
woorden) en emoticons (:-), :-(, :-p) en emoji’s (

). Syntactisch gezien worden veel

woorden weggelaten, met name functiewoorden (bijvoorbeeld weglating van het subject: “Ga
nu naar huis” i.p.v. “Ik ga nu naar huis”). Daarnaast wordt er veel gebruikgemaakt van Engelse
leenwoorden, zoals ‘thanks’ of ‘nice!’, en zijn grafische kenmerken zoals het gebruik van
hyperlinks en het uitwisselen van afbeeldingen, geluidsbestanden of video’s kenmerkend
(Rosen, Chang, Erwin, Carrier & Cheever, 2010; Verheijen, 2016). Leeftijd van de gebruiker
en keuze van medium blijken bovendien bepalende factoren te zijn voor hoe digi-taal er precies
uitziet. Uit Verheijen (2019) blijkt bovendien dat in verhouding tot formele schrijftaal, digi-taal
meer divers is. Er worden meer nieuwe woorden gecreëerd en gebruikt dan in een formele
schrijfomgeving. Verheijen (2016) onderscheidt vier oorzaken waarom digi-taal afwijkt van de
standaardtaal:

1

Door Bennis (2015) eerder ook wel ‘korterlands’ genoemd, de voorloper van de term digi-taal.
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− Digi-taal is niet altijd foutloos, maar op nieuwe media zijn efficiëntie en snelheid van
groter belang dan foutloos schrijven;
− Op sommige media bestaan er beperkingen in berichtlengte: beknopte taaluitingen zijn
daarom cruciaal;
− Afwijkingen van de standaardtaal (bijvoorbeeld ‘OMG!’ of ‘sawry’) kunnen zorgen
voor meer expressiviteit en compenseren daarmee voor het gebrek aan fysieke lading
bij een taaluiting (intonatie, volume, lichaamstaal e.d.);
− Jongeren zijn graag creatief en innovatief bij het communiceren via nieuwe media;
spelen met taal draagt bij aan hun sociale identiteit.
2.4 Veranderende taalsituatie
Doordat er via nieuwe (sociale) media veelal schriftelijk wordt gecommuniceerd, is een
bepaalde taalvorm meer zichtbaar geworden: informele schrijftaal. Informele schrijftaal
bestond al, denk aan boodschappenlijstjes en kladblaadjes, maar werd nog niet veelvuldig
gebruikt voor communicatie tussen personen. Wanneer werd afgeweken van de norm (d.w.z.
formele schrijftaal), zorgde dit vooral voor zorgen over de kwaliteit van taal (Bennis, 2015).
Soms werd zelfs gesproken over taalverloedering (Bennis, 2015; Van der Meulen, 2018).
Bennis (2015) maakte een duidelijk onderscheid tussen formele en informele spreektaal en
formele en informele schrijftaal, te zien in Tabel 1.
Tabel 1. Verschillende taalvormen

Formeel
Spreektaal Nieuwslezer

Informeel
Thuis

Schrijftaal Krant/sollicitatiebrief Sms/WhatsApp

Bennis (2015) koppelt de opkomst van informele schrijftaal aan het gebruik van nieuwe
(sociale) media. Socialemediagebruik is echter niet zo eenduidig. Zo is het belangrijk om
onderscheid te maken tussen actief en passief socialemediagebruik. Actief socialemediagebruik
behelst het zelf versturen van berichten, foto’s of video’s via sociale media, waar passief
gebruik gaat over het bekijken van andermans digitale content (Jobse, 2019). Dit onderscheid
is ook te maken binnen de context van WhatsApp. Actief whatsappen is het zelf sturen van
berichten, terwijl bij passief whatsappen alleen binnenkomende berichten gelezen worden.
Bovendien kennen sms/WhatsApp functies die typerend zijn voor het gebruik, zoals
voorspellende tekst (ook wel woordenboek), autocorrectie en automatische hoofdletters. Op
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vrijwel ieder apparaat kunnen deze functies aan- of uitgezet worden. Bij voorspellende tekst
voorspelt een telefoon de woorden tijdens het typen op basis van inschattingen door het interne
woordenboek (Broun & Driver, 2014). Bij autocorrectie worden verkeerd gespelde woorden
automatisch

aangepast

naar

de

juiste

spelling

door

middel

van

automatische

correctietechnologie (Wood, 2014). Deze functie onderscheidt zich van de oudere functie
‘spellingcorrectie’, waarbij een schrijver wordt geattendeerd op verkeerd gespelde woorden
maar deze zelf moet aanpassen (ibid.). De functie van automatische hoofdletters zorgt ervoor
dat aan het begin van een zin automatisch hoofdletters gegenereerd worden. Wanneer een zin
eindigt met een punt, weet de automatische hoofdletterfunctie dat het volgende woord met een
hoofdletter moet beginnen.
Naast het verschil in wijze van socialemediagebruik (passief vs. actief) zijn er ook
verschillen in de taal die gebruikt wordt op sociale media. Er bestaat niet zoiets als een uniforme
‘standaard’ digi-taal’. Er zijn verschillende factoren die invloed uitoefenen op hoe digi-taal er
precies uitziet. Zo spelen gebruikerskenmerken een belangrijke rol. Digi-taal wordt bepaald
door de leeftijd, afkomst en kennis die een persoon heeft over textisms. Daarnaast blijken ook
situatiekenmerken van invloed te zijn op digi-taal. Het gespreksonderwerp, de verhouding tot
de persoon waarmee men communiceert en het communicatiedoel spelen elk een rol. Ten slotte
zijn ook de technische kenmerken van het medium van belang: het ene medium is bijvoorbeeld
gebonden aan een bepaalde lengtebeperking en is privé, terwijl het andere medium geen
lengtebeperkingen kent en openbaar is (Truijen, 2018).

2.5 Onderzoeksveld
Het mogelijke verband tussen nieuwe media en de schrijfvaardigheid van jongeren is een aantal
keer eerder onderzocht. Spooren (2009) deed hier als een van de eersten empirisch onderzoek
naar onder Nederlandse jongeren. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs en hun ouders bleken
onterecht bezorgd te zijn over de invloed van nieuwe media op hun schrijfvaardigheid. Het
veronderstelde verband werd niet gevonden door Spooren (2009). Ook was het niet mogelijk
om de schrijfvaardigheid van leerlingen te voorspellen door de mate van chatintensiteit: er was
geen verschil in de kwaliteit van de schrijfproducten tussen leerlingen die vaak of minder vaak
chatten.
Verheijen (2013) schreef een overzichtsartikel over wat er tot nu toe bekend is aan
onderzoek naar het effect van texting (sms’en) en instant messaging (appen, chatten) op de
schrijfvaardigheid van jongeren. De resultaten zijn wisselend: de meerderheid van de studies
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laat een positief verband zien tussen texting en/of instant messaging, maar er worden ook
negatieve verbanden gevonden of er blijkt helemaal geen sprake te zijn van een verband. Dit
valt te verklaren doordat er niet op een standaard wijze ge-sms’t of geappt wordt. Bovendien is
er niet één wijze waarop socialemediagebruik en schrijfvaardigheid gemeten worden. De mate
waarin en de manier waarop texting en instant messaging plaatsvinden is immers erg variabel
en daarom lastig op een vaststaande wijze te meten.
Vandekerckhove en Sandra (2016) vonden in hun onderzoek een zwak verband tussen
het gebruik van sociale media en de schrijfvaardigheid van Vlaamse jongeren. Ze analyseerden
een groot aantal schoolmaterialen (schooltaken, toetsen en examens) en vonden bepaalde
fonetische spreektaalverschijnselen die normaal gezien niet voorkwamen in schrijftaal, zoals ndeletie bij (werk)woorden die normaal eindigen op -en (bijvoorbeeld worde en eige). Het
verband was echter zo zwak dat andere verklaringen dan mate van socialemediagebruik, zoals
slechte kennis van werkwoordspelling, waarschijnlijker waren.
Ook Zebroff (2017) schreef een overzichtsartikel over de onderzoeken die gedaan zijn
op het gebied van jongeren en sms’en/appen. Specifiek werd gekeken naar de invloed van appen
op geletterdheid. Binnen het onderzoeksveld zijn verschillende onderzoeksvormen gebruikt:
van literatuurstudies tot enquêtes onder docenten. De verschillende studies lieten daarmee
verschillende resultaten zien. Er zijn positieve en neutrale verbanden gevonden tussen appen
en geletterdheid, zoals een positieve correlatie tussen het gebruik van textese (digi-taal) en
algemene spelling (ibid.). Britse kinderen die beter waren in tekstvertalingsoefeningen en die
een hogere tekstdichtheid hadden in hun sms-berichten, scoorden beter op spelling, lezen,
schrijven, fonologisch bewustzijn en woordenschat (ibid.). Evengoed worden er negatieve
verbanden aangetoond, zoals negatieve relatie tussen ‘gemiddelde tekstberichthoeveelheid’ en
de algemene score op geletterdheid. Ook blijkt er sprake van een negatieve invloed van veel
appen op de formele schrijfvaardigheid van studenten. Toch lijkt in het algemeen het idee te
leven dat appen een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van geletterdheid. Door te
appen zijn jongeren meer met schriftelijke taal bezig, wat weer zorgt voor nieuw en creatief
gebruik van taal.
Verheijen (2019) keek naar het verband tussen de (zelfgerapporteerde) mate van
socialemediagebruik van jongeren en hun schrijfvaardigheid op school. Hieruit bleek een
voornamelijk positief verband: meer socialemediagebruik correspondeerde met betere
schrijfresultaten. De positieve én negatieve resultaten bleken vooral te gelden voor lager
opgeleide jongeren (vmbo/mbo): voor hen bestond er een grotere kans dat de schrijfvaardigheid
(positief of negatief) werd beïnvloed door het veelvuldige gebruik van digi-taal. Daarnaast is
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gekeken naar een mogelijk direct verband tussen whatsappen en formeel schrijven (d.m.v. een
schrijfopdracht). Een direct gevolg van dit actieve socialemediagebruik werd niet gevonden op
de schrijfvaardigheid van jongeren, maar wel op spelling: jongeren die direct voorafgaand aan
het uitvoeren van een schrijftaak hadden geappt, maakten minder spelfouten in de tekst die ze
schreven – en dit effect was sterker bij adolescenten dan jongvolwassenen (ibid.).
Spooren (2009), Vandekerckhove en Sandra (2016), Verheijen (2013; 2019) en Zebroff
(2017) hebben een goede basis gelegd voor onderzoek naar het verband tussen
socialemediagebruik en schrijfvaardigheid van Nederlandstalige jongeren. Desondanks is er
meer onderzoek nodig, ook om binnen het schrijfonderwijs in het voortgezet onderwijs meer
aandacht te krijgen voor informele digitale schrijftaal als nieuwe schrijfvorm. Zo suggereert
Verheijen (2019) dat actief appen (actief gebruik van informele schrijftaal) een positief effect
kan hebben op de schrijfvaardigheid van jongeren, omdat ze dan actief bezig zijn met het
produceren van taal (ondanks dat het vaak ‘incorrecte’ taal is, die afwijkt van de taalnormen).
Dit zegt echter niets over of dit effect ook positiever is dan het effect van lezen (passief gebruik
van formele schrijftaal), waarbij jongeren worden blootgesteld aan ‘correcte’ input die wel
conformeert aan de taalregels. Onderzoek naar het effect van lezen in vergelijking met appen
op schrijfvaardigheid is tot op heden onbekend. Binnen dit onderzoek staat daarom de volgende
onderzoeksvraag centraal:
In hoeverre beïnvloeden actief whatsappen (oftewel, actief gebruik van informele schrijftaal
via WhatsApp) en het lezen van teksten in het Standaardnederlands (oftewel, passief gebruik
van formele schrijftaal) de schrijfvaardigheid van jongeren?

Aangezien uit eerder onderzoek blijkt dat whatsappen niet eenduidig een slechte invloed heeft
op de schrijfvaardigheid van jongeren, is de verwachting dat lezen (blootstelling aan correcte
input van taalregels) niet per se leidt tot betere schrijfvaardigheid dan appen (blootstelling aan
digi-taal). De bijpassende hypothese luidt daarmee als volgt:

Hypothese 1: Het lezen van teksten in het Standaardnederlands leidt niet noodzakelijk tot een
betere schrijfvaardigheid van jongeren dan whatsappen in digi-taal.

Aangezien er binnen deze studie experimenteel gekeken wordt naar de invloed van (kortdurend)
whatsappen en lezen op de schrijfvaardigheid van jongeren, valt er weinig te zeggen over de
invloed van WhatsApp als zodanig. Jongeren tussen de 15 en 19 jaar zijn gemiddeld 143
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minuten per dag met sociale media (waaronder WhatsApp) bezig (Oosterveer, 2020) en zijn
vaak vanaf jonge leeftijd al in het bezit van een smartphone (Bremmer, 2019). Om naast de
invloed van (kortdurend) whatsappen en lezen iets te kunnen zeggen over de invloed van
WhatsApp-gebruik buiten de experimentele setting, wordt er ook gekeken naar de invloed van
zelfgerapporteerd dagelijks WhatsApp-gebruik op de schrijfvaardigheid van jongeren. Daarom
is de volgende subvraag opgesteld:

In hoeverre beïnvloedt dagelijks WhatsApp-gebruik de schrijfvaardigheid van jongeren?

Aan de hand van eerdere onderzoeken kan niet worden vastgesteld dat de invloed van
WhatsApp op schrijfvaardigheid afhangt van de mate van het gebruik van het medium: de
chatintensiteit. In het onderzoek van Spooren (2009) was chatintensiteit geen voorspeller van
schrijfvaardigheid; dat wil zeggen dat een hoog dagelijks gebruik van chatfuncties zoals sms
en digitale vriendengroepen niet leidde tot een kwalitatief slechter schrijfproduct dan een laag
dagelijks gebruik van zulke chatfuncties. Desondanks zijn er wel onderzoeken die wijzen op
negatieve sociaal-psychologische effecten van een grote blootstelling aan sociale media en/of
de mobiele telefoon, zoals verslaving en verstoorde nachtrust (Van Doorn, 2019; RIVM, 2019).
Een slechtere schrijfvaardigheid zou volgens de publieke opinie (Spooren, 2009; Bennis, 2015;
Van der Meulen, 2018) ook zo’n negatief effect kunnen zijn, maar op basis van de onderzoeken
die zijn aangehaald in het theoretisch kader zou ook het tegenovergestelde waar kunnen zijn:
uit de resultaten blijkt dat WhatsApp een neutrale of zelfs een positieve invloed heeft op
schrijfvaardigheid, omdat jongeren actief bezig zijn met het produceren van taal. In dat geval
zou ook een hoge mate van WhatsApp-gebruik een positief, of tenminste een neutraal, effect
hebben op schrijfvaardigheid. De bijpassende hypothese luidt daarom als volgt:

Hypothese 2: Een hoge chatintensiteit (d.w.z. een hoge mate van WhatsApp-gebruik) heeft
geen negatieve invloed op de schrijfvaardigheid van jongeren (ten opzichte van een lage
chatintensiteit).
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3.Methode
3.1 Onderzoeksontwerp
Dit onderzoek bestond uit twee studies: een experimenteel onderzoek met een primingtaak en
een quasi-experimenteel onderzoek met een vragenlijst over WhatsApp-gebruik. Binnen het
experimentele onderzoek is de belangrijkste onafhankelijke variabele (meetniveau: dichotoom)
de priming die werd toegepast. Het gaat hierbij om de invloed van het lezen van teksten in het
Standaardnederlands (passief gebruik van formele schrijftaal) versus de invloed van actief
whatsappen (actief gebruik van informele schrijftaal) op schrijfvaardigheid (de afhankelijke
variabele). Binnen het quasi-experimentele onderzoek is de belangrijkste onafhankelijke
variabele het dagelijkse WhatsApp-gebruik (meetniveau: ratio), zoals gemeten met behulp van
een vragenlijst. Daarnaast is aan de hand van de vragenlijst exploratief gekeken naar de
‘hulpmiddelen’ en het taalgebruik bij het daadwerkelijke gebruik van WhatsApp (meetniveau:
ratio): dat wil zeggen de invloed van het gebruik van voorspellend woordenboek/autocorrectie,
dan wel automatische hoofdletters en het (zelfgerapporteerde) gebruik van WhatsApp-taal. De
afhankelijke variabele schrijfvaardigheid is bepaald aan de hand van de lengte van de
schrijfteksten (zie ‘materiaal’) en het aantal spel- en leestekenfouten hierin. In Figuur 1 zijn de
verschillende variabelen weergegeven in een conceptueel model.

Priming
(lezen vs. appen)

Dagelijks WhatsAppgebruik
(n.a.v. enquête)

Schrijfvaardigheid

WhatsApp-taalgebruik
(n.a.v. enquête)

Figuur 1. Conceptueel model
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3.2 Materiaal
In dit onderzoek is gebruikgemaakt van een aantal verschillende materialen. De proefpersonen
kregen verschillende instructies, afhankelijk van de priming. Zo kreeg de helft van de
proefpersonen een aantal teksten voor zich die ze gedurende een kwartier moesten lezen. Dit
waren negen nieuwsartikelen uit de periode 19 oktober 2019 – 12 mei 2020, afkomstig van
verschillende nieuwsmedia2. Normale lezers lezen gemiddeld 250 woorden per minuut (Rayner
et al., 2016). De verwachting is daarmee dat de respondenten gemiddeld 3750 woorden zullen
lezen gedurende de 15 minuten leestijd. De negen nieuwsartikelen bevatten samen 4357
woorden en waren daarmee ruim voldoende voor de eventuele sneller lezers. Daarnaast zijn de
nieuwsartikelen gekozen aan de hand van onderwerpen die qua levensfase en actualiteit
interessant zouden moeten zijn voor de proefpersonen (bijvoorbeeld ‘Camerawagens gaan
corona-overtreders fotograferen’ en ‘Pizza's en pakketten: scholieren laten ook op school
bezorgen’).
De andere helft van de proefpersonen had een smartphone met WhatsApp nodig, zodat
er gedurende het onderzoek via groepsapps geappt kon worden. De proefpersonen mochten zelf
een onderwerp kiezen om over te appen. Wel werd gevraagd enkel tekstberichten naar elkaar
te sturen en geen foto’s, video’s, GIFjes of ander audio- of beeldmateriaal. Daarna kregen alle
proefpersonen dezelfde schrijfopdracht. Hierbij werd de proefpersonen gevraagd minstens een
half A4 te schrijven over één van de twee vooraf bepaalde onderwerpen: ‘Waar zie ik mezelf
over vijf jaar?’ of ‘Wat is mijn droomvakantie?’. Deze specifieke onderwerpen zijn bedacht
omdat er geen voorkennis nodig was om te kunnen schrijven over deze onderwerpen. De
schrijfopdracht werd gemaakt met pen op papier. Op deze manier was er geen mogelijkheid om
grammatica- of spellingscorrectie te gebruiken. Afhankelijk van het onderzoeksmoment
(waarover meer in sectie 3.5) dienden de proefpersonen zelf voor pen en papier te zorgen of
werd pen en papier door de school uitgereikt. De verschillende onderzoeksmaterialen zijn te
vinden in bijlage IV.
Naast het lezen of whatsappen en het maken van een schrijfopdracht, werd de
proefpersonen gevraagd een enquête in te vullen over hun WhatsApp-gebruik. De vragen
gingen over het bezit en gebruik van een smartphone en WhatsApp. Zo werd de proefpersonen
gevraagd sinds wanneer ze een smartphone bezitten, waar ze hun smartphone het meest
gebruiken en hoe belangrijk deze voor hen is. Daarnaast werd hen gevraagd sinds wanneer ze
WhatsApp op hun smartphone hadden, hoeveel tijd per dag ze hieraan besteden en hoeveel

2

Nieuwsuur, NOS, Telegraaf, NU.nl, De Gelderlander, Het Parool en RTL Nieuws.
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berichten ze sturen en ontvangen (d.w.z. de chatintensiteit). Ten slotte werd de proefpersonen
gevraagd of ze gebruikmaken van hulpmiddelen als autocorrectie en een voorspellend
woordenboek, en of ze gebruikmaken van WhatsApp-taal. De volledige vragenlijst is te vinden
in bijlage V en is gebaseerd op de vragenlijst gebruikt door Verheijen (2019, pp. 206-207).
De schrijfopdrachten die de proefpersonen gemaakt hebben tijdens het onderzoek zijn
geanalyseerd op spelling en grammatica. Aan de hand van het Referentiekader taal en rekenen
van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, 2009) is bepaald dat de respondenten in ieder
geval taalniveau 2F zouden moeten beheersen. Dit referentiekader is overgenomen voor het
opstellen van het nakijkmodel, dat te vinden is in bijlage VI. Het nakijkmodel is grofweg op te
delen in twee onderdelen: spelfouten en leestekenfouten. Dit zijn fouten op het laagste niveau
volgens het CCC-model van Renkema (2000), dat gebruikt kan worden om aan de hand van
vijftien ijkpunten de kwaliteit van een tekst te bepalen. Correcte spelling en interpunctie zijn
slechts één van de vijftien ijkpunten waar het CCC-model de kwaliteit van een tekst op baseert.
Echter is er gekozen voor het nakijken op enkel spelling- en interpunctiefouten, omdat deze
maatschappelijk gezien het meest in het oog springend zijn. Onder spelfouten vallen fouten in
alfabetische spelling (zelfstandige naamwoorden), orthografische spelling (lettergrepen en
woordgrenzen),

morfologische

spelling

(assimilatie,

meervoudsvorming,

bijvoeglijk

naamwoord, verkleinwoorden, achtervoegsels, ’s of -s en meervouds-n) en morfologische
spelling/syntaxis (persoonsvorm en voltooid deelwoord). Onder leestekenfouten vallen
leestekens, hoofdletters, punten, vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens. In het
nakijkmodel werden uiteindelijk drie foutwaardes genoteerd: spelfouten, leestekenfouten en het
totale aantal fouten.

3.3 Proefpersonen
De proefpersonen waren leerlingen uit havo 3 en 4 van het Develsteincollege in Zwijndrecht.
Er is gekozen voor jonge adolescenten in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar, omdat bij deze
demografische groep eerder een effect werd verwacht dan bij (jong)volwassenen (Verheijen,
2019). De keuze voor havo-leerlingen komt voort uit een pragmatische reden, namelijk het
kennen van de betrokken docent van deze klassen.
In totaal hebben 75 proefpersonen aan het onderzoek deelgenomen. Helaas zijn er negen
schrijfopdrachten verloren gegaan, waardoor de vragenlijsten van deze proefpersonen
onbruikbaar waren. Nadat de data van deze proefpersonen waren verwijderd, bleef er een
dataset van 66 proefpersonen over, 33 in elke primingconditie. De verdeling van deze
proefpersonen was 25 jongens (37,9%) en 41 meisjes (62,1%), met een gemiddelde leeftijd van
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14,6 jaar (SD = 0,73, range 13-16). Voor een verdeling van geslacht over primingconditie, zie
Tabel 2.
Tabel 2. Verdeling geslacht over primingconditie
Jongen
15
10
25

Appen
Lezen

Meisje
18
23
41

Totaal
33
33
66

Alle proefpersonen gaven aan in het bezit te zijn van een smartphone met daarop de app
WhatsApp geïnstalleerd. De gemiddelde leeftijd waarop de proefpersonen een smartphone
kregen was respectievelijk 9,9 jaar (SD = 1.33) en de leeftijd waarop de proefpersonen de
applicatie WhatsApp installeerden 10,2 jaar (SD = 1,28). De gehechtheid aan hun smartphone
(gemeten met de vraag: ‘Hoe belangrijk is je telefoon voor je? (Geef een cijfer van 1 tot 10)’)
werd gemiddeld gewaardeerd op een 7,55 (SD = 1,22).
Het grootste deel van de proefpersonen (65,2%) gaf aan gemiddeld 0 tot 1 uur per dag
aan WhatsApp te besteden, gevolgd door 27,3% van de proefpersonen die gemiddeld 1 tot 2
uur per dag gebruikmaakt van de app. 6,1% gaf aan WhatsApp 2 tot 3 uur dag te gebruiken en
1,5% deed dit 3 tot 5 uur per dag. In Tabel 3 is te zien dat de proefpersonen eerlijk verdeeld
waren over de primingcondities.

Tabel 3. Verdeling WhatsApp-tijd over primingconditie
Appen
Lezen
Totaal

0 tot 1 uur
22 (66,7% )
21 (63,6% )
43 (65,2 %)

1 tot 2 uur
9 (27,3 %)
9 (27,3% )
18 (27,3%)

2 tot 3 uur
2 (6,1%)
2 (6,1%)
4 (6,1%)

3 tot 5 uur
0 (0,0%)
1 (3,0%)
1 (1,5%)

Totaal
33 (50%)
33 (50%)
66 (100%)

40,9% van de proefpersonen gaf aan gemiddeld 10 tot 50 berichten per dag te ontvangen,
gevolgd door 30,3% die aangaf 50 tot 100 berichten per dag te ontvangen. Een klein deel (7,6%)
ontving 0 tot 10 berichten per dag en 19,7% van de proefpersonen ontving meer dan 100
berichten. De helft van de proefpersonen (50%) stuurde hierbij 10 tot 50 berichten per dag,
terwijl een kwart van de proefpersonen (25,8%) 0 tot 10 berichten per dag stuurde. Een kleiner
deel van de proefpersonen (15,2%) stuurde 50 tot 100 berichten of zelfs meer dan 100 berichten
per dag (7,6%). Het overgrote deel van de proefpersonen (62,1%) gaf aan in 2 tot 5 gesprekken
vrijwel dagelijks berichten te sturen. 16,7% van de proefpersonen gaf aan in 1 à 2 gesprekken
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vrijwel dagelijks berichten te sturen, terwijl 15,2% van de proefpersonen dit deed in 5 tot 10
gesprekken of meer dan 10 gesprekken (4,5%).
Van de proefpersonen gaf 58,5% aan gebruik te maken van autocorrectie bij WhatsApp,
53,5% van de proefpersonen maakte gebruik van het woordenboek en/of de woordvoorspeller
in WhatsApp en vrijwel alle proefpersonen (96,6%) gaven aan weleens gebruik te maken van
WhatsApp-taal binnen WhatsApp.

3.4 Instrumentatie
Allereerst zijn verschillende variabelen in dit onderzoek met behulp van Cronbach’s Alfa
getoetst op betrouwbaarheid. Voor de variabele schrijfvaardigheid is gebruikgemaakt van de
lengte van de schrijfopdracht en het aantal fouten (leesteken-/spelfouten). Aangezien er sprake
was van één onderzoeker en er hierdoor geen interbeoordelaarsbetrouwbaarheid kon worden
getoetst, zijn de teksten meerdere malen gecontroleerd. De schrijfteksten zijn hierbij niet
uitgetypt. Allereerst is de lengte van de schrijfopdracht hierbij handmatig geteld en genoteerd
in het nakijkmodel (bijlage VI). Daarna is de tekst gecontroleerd op spel- en leestekenfouten en
zijn deze genoteerd in het nakijkmodel. Ten slotte zijn de schrijfteksten nagelezen om te zien
er op nog sprake was van opvallendheden, zoals het gebruik van Engelse woorden of emoij’s
in de schrijfteksten. In bijlage VIII zijn twee uitgetypte en nagekeken schrijfteksten (1 uit de
leesconditie en 1 uit de appconditie) te vinden die een weergave geven van hoe de (nagekeken)
schrijfteksten eruitzagen.
De lengte van de schrijfopdracht en het aantal fouten (leesteken-/spelfouten) zijn
samengenomen tot één construct, geldend als de afhankelijke variabele schrijfvaardigheid. Uit
de Cronbach’s Alfa bleek echter dat deze variabele van schrijfvaardigheid niet als betrouwbaar
(α = 0.091) gezien kan worden. Hiertoe is besloten om de afhankelijke variabele
schrijfvaardigheid niet als één construct te zien maar als twee losse variabelen (lengte
schrijfopdracht en totaal aantal fouten), die elk apart zijn meegenomen in de statistische toetsen.
Voor de onafhankelijke variabele dagelijks WhatsApp-gebruik zijn de vragen uit de
vragenlijst gehercodeerd. Hiervoor werd voor elk mogelijk antwoord een maximale waarde van
5 punten genoteerd. Voor de vraag: ‘Hoeveel uur besteed je gemiddeld per dag aan WhatsApp?’
was het bijvoorbeeld mogelijk een waarde van 5 punten te krijgen (0 tot 1 uur = 1 punt, 1 tot 2
uur = 2 punten, 2 tot 3 uur = 3 punten, 3 tot 5 uur = 4 punten en meer dan 5 uur = 5 punten).
Voor de vraag ‘Sinds wanneer heb je een smartphone (groep of klas)?’ was het eveneens
mogelijk maximaal 5 punten te krijgen per antwoord door het aantal jaren bezit (0 – 2 jaar = 1
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punt, 2 – 4 jaar = 2 punten, 4 – 6 jaar = 3 punten, 6 – 8 jaar = 4 punten en meer dan 8 jaar = 5
punten). De volledige hercodering is te vinden in bijlage VI.
Uiteindelijk zijn tien vragen uit de vragenlijst samengenomen tot één construct
‘dagelijks WhatsApp-gebruik’. Aangezien op vraag 1 (Heb je een smartphone?) en vraag 6
(Heb je WhatsApp op je smartphone?) alle proefpersonen ‘Ja’ hebben geantwoord, is er geen
sprake van een variabele maar van een constante. Hierop is besloten deze twee vragen niet mee
te nemen in het construct ‘dagelijks WhatsApp-gebruik’. Uiteindelijk zijn vraag 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11 en 12 samengenomen tot één construct. Uit de Cronbach’s Alfa blijkt dat dagelijks
WhatsApp-gebruik (α = 0.624) laag scoort qua betrouwbaarheid. Aangezien de variabele wel
neigt naar goede betrouwbaarheid en het qua betrouwbaarheid geen verschil maakt een vraag
te verwijderen, is besloten dat de variabele wel meegenomen wordt voor verdere toetsing.
Voor de variabele WhatsApp-taalgebruik zijn vraag 13, 14 en 15 uit de vragenlijst
samengenomen tot één construct. Hier bleek dat de Cronbach’s Alfa voor WhatsApptaalgebruik erg laag scoorde op betrouwbaarheid (α = 0.175). Hierop is besloten de vragen elk
als aparte covariaat mee te nemen in de toetsing.

3.5 Procedure
Bij het opstellen van de procedure in februari 2020 was het de bedoeling om het onderzoek
fysiek af te nemen bij proefpersonen, in hun eigen klaslokaal op hun middelbare school tijdens
de lesuren Nederlands. De oorspronkelijke procedure-opzet was daarmee als volgt: het
onderzoek zou plaatsvinden in een regulier klaslokaal, zodat de proefpersonen zo min mogelijk
uit hun normale doen gehaald zouden worden. Het onderzoek zou uit drie onderdelen bestaan.
Bij het eerste onderdeel zou de klas willekeurig in twee groepen worden opgesplitst. De
leerlingen zouden hierbij fysiek gezien elk aan een zijde van het lokaal plaatsnemen, zodat
duidelijk te zien zou zijn dat er sprake is van een onderscheid. De ene groep zou meerdere
teksten voor zich krijgen om gedurende 15 à 20 minuten te lezen. De andere groep zou worden
opgedeeld in kleinere groepjes van bij voorkeur drie personen. De docent zou worden gevraagd
de groepjes van tevoren in te delen. Deze groepjes zouden elk een WhatsApp-groepschat
aanmaken. Daarna zouden ze 15 à 20 minuten de tijd krijgen om berichtjes naar elkaar te sturen
in deze groepschats. Zodra de tijd voorbij zou zijn, zouden de leesteksten worden ingeleverd en
telefoons worden opgeborgen.
Bij het tweede onderdeel zou er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de twee
groepen. De gehele klas zou een schrijfopdracht krijgen waar ze wederom 15 à 20 minuten mee
bezig zouden zijn. De leerlingen zouden hier aparte instructies voor krijgen, waarin zou staan
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wat de opdracht was en hoe lang de tekst ongeveer zou moeten worden. Zodra de tijd om zou
zijn, zou de schrijfopdracht worden ingeleverd. Het afsluitende onderdeel zou een enquête zijn
over het WhatsApp-gebruik van de leerlingen. Ze zouden hiervoor een vragenlijst krijgen
uitgedeeld. Voor het invullen van de (korte) vragenlijst zou ongeveer 5 minuten worden
gerekend, daarna zouden de vragenlijsten worden ingeleverd.
De uitbraak van COVID-19 in Nederland in maart 2020 zorgde helaas voor flinke
noodzakelijke wijzigingen in de onderzoeksprocedure. Zeker toen op 16 maart 2020 door het
kabinet besloten werd de middelbare scholen te sluiten en het dus niet mogelijk was op korte
termijn fysiek onderzoek uit te voeren. Nadat bekend werd dat de middelbare scholen in
Nederland, en daarmee ook het Develstein college in Zwijndrecht, nog geruime tijd gesloten
zouden blijven voor fysiek onderwijs, was het duidelijk dat er een aantal concessies gedaan
moesten worden. Zo is besloten het onderzoek deels online te uit te voeren. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het videoconferentieprogramma Zoom. Gedurende de maanden juni en juli 2020
is het onderzoek online afgenomen bij dertig proefpersonen (3 × 10 proefpersonen per keer) in
de leesconditie. Tijdens de aangemaakte Zoom-meetings is de proefpersonen verteld wat de
bedoeling was van het onderzoek en zijn er instructies gegeven. Deze proefpersonen is gevraagd
gedurende het onderzoek in een rustige omgeving te gaan zitten met de webcam aan, zodat er
gecontroleerd kon worden of er geen sprake was van fysieke afleiding in de omgeving. De
(online) aanwezige docent heeft de proefpersonen de leesteksten toegezonden, zodat zij deze
(digitaal) konden lezen gedurende 15 minuten. Daarna werd de proefpersonen gevraagd 15
minuten aan de slag te gaan met de schrijfopdracht, op eigen voorzien A4-papier. Als laatste
werd de proefpersonen gevraagd de vragenlijst in te vullen, die vanwege praktische redenen in
dit geval omgezet was naar een online vragenlijst in het softwareprogramma Qualtrics. De
fysieke schrijfteksten zijn bij de docent ingeleverd en aan de onderzoeker afgegeven.
Het onderzoek bij de overige proefpersonen is wel fysiek afgenomen op de middelbare
school. In september 2020 is het onderzoek afgenomen bij twee klassen op het Develstein
college in Zwijndrecht. Hierbij werden 11 proefpersonen toebedeeld aan de leesconditie en het
overige deel (33 proefpersonen) deed mee aan de appconditie. Deze tweede onderzoeksfase
verliep volgens de oorspronkelijk opgestelde procedure.

3.6 Statistische toetsing
Voor de statistische toetsing binnen dit onderzoek is gebruikgemaakt van IBM SPSS Statistics
24. Allereerst is er met behulp van chi-kwadraattoets gekeken of geslacht gelijk verdeeld was
over conditie. Hieruit bleek dat dit het geval was (χ 2 = 1,160, df = 1, p = .205).
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Voor het beantwoorden van de hoofdvraag en subvraag is gebruikgemaakt van een
MANCOVA. Priming was hierbij de fixed factor. De lengte van de schrijfopdracht en het totale
aantal fouten werden als afhankelijke variabelen genomen en dagelijks WhatsApp-gebruik,
autocorrectie/woordvoorspeller, automatische hoofdletters en gebruik van WhatsApp-taal
waren de covariaten.
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4.Resultaten
In deze resultatensectie worden de resultaten van het experiment besproken, om een antwoord
te kunnen geven op de hoofdvraag ‘In hoeverre beïnvloeden whatsappen en het lezen van
teksten in het Standaardnederlands de schrijfvaardigheid van jongeren?’ en de subvraag ‘In
hoeverre beïnvloedt dagelijks WhatsApp-gebruik de schrijfvaardigheid van jongeren?’
Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is allereerst gekeken naar de in totaal 66
schrijfopdrachten die de proefpersonen hebben ingeleverd. Ondanks dat de proefpersonen zelf
een van de twee schrijfonderwerpen mochten kiezen, waren deze eerlijk verdeeld over de
condities aldus te zien in Tabel 3.

Tabel 3. Verdeling onderwerpen schrijfopdrachten (aantal stuks)
‘Waar zie ik mezelf over vijf jaar?’
‘Wat is mijn droomvakantie?’

Appen
22
11

Lezen
22
11

Totaal
44
22

Daarnaast werd er gekeken naar de 66 vragenlijsten die de proefpersonen ingevuld hebben. In
Tabel 4 zijn de gemiddelde scores van de schrijfteksten af te lezen, uitgesplitst naar conditie.

Tabel 4. Gemiddelde foutwaardes schrijfopdrachten

Lengte schrijfopdracht*

Lezen: M (SD)
n = 33
121.3 (36.87)

Appen: M (SD)
n = 33
128.2 (39.96)

Totaal: M (SD)
n = 66
124.7 (38.3)

Spelfouten

3.67 (4.97)

3.88 (2.91)

3.80 (4.02)

Leestekenfouten

2.79 (3.43)

1.81 (2.34)

2.27 (2.96)

Totaal fouten

6.46 (5.66)

5.70 (3.85)

6.10 (4.85)

*Aantal woorden
Voorafgaand aan het uitvoeren van de MANCOVA voor priming is gekeken of de dataset
outliers bevatte. Dit bleek het geval voor het totale aantal fouten: bij een van de
schrijfopdrachten waren 27 fouten te vinden in de tekst. Gegeven een criterium van maximaal
twee standaarddeviaties afwijking van het gemiddelde kan dit met recht een outlier genoemd
worden. Hierop is besloten de data van de schrijfopdracht van deze proefpersoon te verwijderen
uit de dataset. De aangepaste gemiddelde waardes van de schrijfteksten zijn af te lezen in Tabel
5.
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Tabel 5. Gemiddelde foutwaardes schrijfopdrachten

Lengte schrijfopdracht*

Lezen: M (SD)
n = 32
121.3 (36.87)

Appen: M (SD)
n = 33
128.2 (39.96)

Totaal: M (SD)
n = 65
124.7 (38.3)

Spelfouten

2.94 (2.72)

3.88 (2.91)

3.88 (4.04)

Leestekenfouten

2.88 (3.44)

1.82 (2.34)

2.30 (2.95)

Totaal fouten

5.81 (4.36)

5.70 (3.85)

5.75 (4.01)

*Aantal woorden
Allereerst is er een MANCOVA voor priming uitgevoerd. Hierbij zijn de lengte van de
schrijfopdracht en het totale aantal fouten als afhankelijke variabelen genomen en golden
dagelijks WhatsApp-gebruik, autocorrectie/woordvoorspeller, automatische hoofdletters en
gebruik van WhatsApp-taal als covariaten. Aangezien de Box’s test for Equality geen
significantie aangaf, is er gekeken naar Wilks’ Lambda. Hieruit blijkt geen significant effect
van de priming appen of lezen (F (2, 57) = 0.187, p = .830) op lengte schrijfopdracht en totaal
aantal fouten. Uit de MANCOVA blijkt ook geen significant effect van dagelijks WhatsAppgebruik (F (2, 57) = 0.834, p = .440) op lengte schrijfopdracht en totaal aantal fouten.
Er blijkt ook geen significant effect (F (2, 57) = 1.72, p = .189) te zijn van
autocorrectie/woordvoorspeller op de lengte van de schrijfopdracht en het totale aantal fouten.
Ook blijkt er geen significant effect (F (2, 57) < 1) te zijn van automatische hoofdletters op de
lengte van de schrijfopdracht en het totale aantal fouten. Tenslotte blijkt er ook geen significant
effect (F (2, 57) < 1) te zijn van het gebruik van WhatsApp-taal op de lengte van de
schrijfopdracht en het totale aantal fouten.
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5.Conclusie
Binnen deze studie is aan de hand van een tweeledig (quasi-)experimenteel onderzoek,
bestaande uit 1) een primingtaak gevolgd door een schrijfopdracht en 2) een schriftelijke
vragenlijst, gekeken naar de invloed van WhatsApp op de schrijfvaardigheid van jongeren.
Specifiek is hierbij gekeken naar de invloed van het actieve gebruik van informele, schriftelijke,
digitale communicatie in de vorm van appen via het medium WhatsApp tegenover het passieve
gebruik van formele, schriftelijke communicatie in de vorm van het lezen van nieuwsartikelen.
Voorafgaand aan het onderzoek zijn er een hoofdvraag en een subvraag opgesteld,
respectievelijk ‘In hoeverre beïnvloeden whatsappen en het lezen van teksten in het
Standaardnederlands de schrijfvaardigheid van jongeren?’ en ‘In hoeverre beïnvloedt dagelijks
WhatsApp-gebruik de schrijfvaardigheid van jongeren?’. De verwachtingen hierbij waren 1)
dat het lezen van teksten in het Standaardnederlands niet noodzakelijk leidt tot een betere
schrijfvaardigheid dan whatsappen in digi-taal, omdat jongeren bij whatsappen actief bezig zijn
met het produceren van taal (hypothese 1), en 2) dat een hoge mate van WhatsApp-gebruik (een
hoge chatintensiteit) geen negatieve invloed heeft op schrijfvaardigheid ten opzichte van een
lage mate van WhatsApp-gebruik (een lage chatintensiteit).
Uit de analyse is gebleken dat er geen significante invloed was van appen op de
schrijfvaardigheid van jongeren. Er werd geen verschil gevonden in het aantal spelfouten en
leestekenfouten in de schrijfopdrachten van de lezende jongeren versus de schrijfopdrachten
van de appende jongeren. Ook werd er geen significant verschil gevonden in gemiddeld
woordenaantal. Whatsappen lijkt dus in elk geval geen negatieve invloed te hebben: jongeren
in de whatsappgroep scoren niet slechter op de schrijftaak dan jongeren in de leesgroep.
Hypothese 1 is daarmee bevestigd.
Daarnaast is uit de analyse gebleken dat er geen significante invloed was van dagelijks
WhatsApp-gebruik op de schrijfvaardigheid van jongeren: er werd geen significant verschil
gevonden in het aantal schrijffouten van lezende versus appende jongeren, noch een significant
verschil in het woordaantal van de schrijfopdrachten. De hoeveelheid tijd die jongeren dagelijks
op WhatsApp doorbrengen en hoeveel berichten ze sturen en ontvangen, maakt dus niet uit voor
de schrijfvaardigheid. Hypothese 2 is daarmee eveneens bevestigd.
De laatste (exploratieve) analyse wees verder uit dat het gebruik van autocorrectie en/of
een woordvoorspeller, automatische hoofdletters of WhatsApp-taal tijdens het whatsappen
geen significante invloed hebben op de schrijfvaardigheid van jongeren. Er werd geen
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significant verschil gevonden in het aantal van fouten van lezende versus appende jongeren en
ook niet in het gemiddelde woordaantal van de schrijfopdrachten.

6.Discussie
6.1 Verklaringen
Het huidige onderzoek is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van Verheijen (2019, pp. 209
– 239). Het grootste verschil is de wijze van priming waar een deel van de proefpersonen aan
werd blootgesteld. In het geval van het huidige onderzoek werd – naast de jongeren die
geprimed werden met WhatsApp – de helft van de proefpersonen gevraagd een aantal formele
teksten (nieuwsartikelen) te lezen, in plaats van een mandala in te kleuren (Verheijen, 2019, pp.
219). Net zoals in Verheijen (2019) blijkt uit het huidige onderzoek dat er op korte termijn geen
direct verband is tussen socialemediagebruik en schrijfvaardigheid van jongeren. In dat geval
ondersteunt het huidige onderzoek deze bevindingen. Echter, Verheijen (2019) vond wel een
effect van spelling: jongeren die direct voorafgaand aan het uitvoeren van een schrijftaak
hadden geappt, maakten significant minder spelfouten in de tekst die ze schreven. In het huidige
onderzoek is geen significant verschil gevonden in het aantal spelfouten in de schrijfteksten van
de WhatsApp-groep versus de leesgroep.
Vandekerckhove en Sandra (2016) vonden in hun onderzoek een zwak verband tussen
het gebruik van sociale media en de schrijfvaardigheid van Vlaamse jongeren. De jongeren
schreven woorden die eindigen op -en zonder -n (bijvoorbeeld ‘worde’ en ‘eige’). In het huidige
onderzoek is hier niet apart op getoetst: dergelijke fouten vielen onder morfologische spelling
en werden onder ‘spelfouten’ geclassificeerd. Meervoudsfouten kwamen zeker voor in de
schrijfopdrachten van de jongeren. Woorden kregen de verkeerde meervoudsvorm of helemaal
geen meervoudsvorm. In die zin is dit een constatering die in lijn is met de resultaten van
Vanderkerckhove en Sandra

(2016). Aangezien dit

op zichzelf een interessant

onderzoeksonderwerp is, is hier in het huidige onderzoek geen verdere analyse op uitgevoerd.
6.2 Beperkingen
Het huidige onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo heeft de interne validiteit van dit
onderzoek een aantal haken en ogen wat betreft de dataverzameling. Vanwege de uitbraak van
COVID-19 was het niet mogelijk de volledige dataverzameling fysiek plaats te laten vinden.
Door het sluiten van de middelbare scholen in maart 2020 kwam de oorspronkelijk planning in
het geding en is er, om verdere vertraging te beperken, voor gekozen een deel van de
dataverzameling online te doen. De onderzoeksopzet veranderde in die zin dat tweederde deel
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van de proefpersonen in de leesconditie de leesteksten digitaal gelezen heeft vanaf een laptop
of smartphone, ten opzichte van eenderde deel van de proefpersonen dat de leesteksten fysiek
op papier gelezen heeft. Lezen van een scherm versus lezen van papier is een dankbaar
onderwerp voor onderzoek (Kong et al, 2018; Mangen et al, 2013). De algemene tendens is dat
lezen van een scherm sneller gaat dan lezen van papier, waardoor je meer informatie tot je kan
nemen in een korte tijd. Lezen van papier is daarentegen beter voor het begrip en het onthouden
van de informatie uit een tekst. Bovendien zorgt het maken van een mentale lay-out tijdens het
lezen (bijvoorbeeld dat de kern van de tekst rechtsboven stond) ervoor dat je de informatie beter
begrijpt (Kirschner & Neelen, 2017). De verwachting is daarmee dat in het huidige onderzoek
de schermlezers de teksten minder goed begrepen hebben dan de papierlezers. Echter, het
grootste gedeelte van de schermlezers heeft het onderzoek online gedaan via het
videoconferentieprogramma Zoom. Deze proefpersonen is gevraagd in een rustige omgeving
te gaan zitten met de webcam aan, waardoor er gecontroleerd kon worden of er geen sprake
was van fysieke afleiding in de omgeving. Dit in tegenstelling tot de papierlezers die gelijktijdig
met de appende proefpersonen deelnamen aan het onderzoek in een klaslokaal, waardoor enige
fysieke afleiding door andere proefpersonen niet te vermijden was. Echter, aangezien leeswijze
in dit onderzoek niet is meegenomen als aparte variabele, is het lastig stellige conclusies te
trekken of leeswijze wel of niet van invloed is geweest op de resultaten.

Daarnaast was er gedurende de online dataverzameling sprake van een andere experimentele
setting. Dat wil zeggen, de proefpersonen waren per tien tegelijk online aanwezig, maar zaten
individueel thuis. Er was daarmee minimale afleiding door medeproefpersonen, wat tijdens het
fysieke onderzoek wel gebeurde, maar mogelijk wel van hun thuisomgeving. Of en zo ja, hoe,
dit een impact heeft gehad op de resultaten weten we niet.
Bovendien zat er enige tijd tussen het eerste en de laatste moment van dataverzameling.
In eerste instantie zou de volledige dataverzameling in de tijdspanne van één week plaatsvinden.
Nu zaten daar elf weken tussen, inclusief een lange schoolvakantie. Aangezien de
proefpersonen zich voor een periode van in ieder geval zes weken minder bezig hoefden te
houden met formeel taalgebruik en tijdens de dataverzameling ineens wel, kan dit ook voor
enige ongewenste effecten gezorgd hebben.
Daarnaast bleek de constructvaliditeit niet helemaal in orde te zijn. In eerste instantie was
het de bedoeling om, naast de invloed van priming, de invloed van de constructen dagelijks
WhatsApp-gebruik en WhatsApp-taal gebruik op het construct schrijfvaardigheid te meten.
Helaas bleek uit de betrouwbaarheidsanalyse dat de constructen WhatsApp-taalgebruik (een
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van de onafhankelijke variabelen) en schrijfvaardigheid (afhankelijke variabele) niet valide
waren. In plaats van de constructen als geheel te kunnen meten, zijn deze constructen
opgesplitst tot verschillende variabelen. Wat dat betreft is het de vraag in hoeverre er nog
gesproken kan worden over de invloed op schrijfvaardigheid.
6.3 Aanbevelingen
Mocht huidig onderzoek gerepliceerd worden, dan zijn er een aantal aanbevelingen te doen die
de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek verhogen. Het voornaamste is dat de gehele
dataverzameling op eenzelfde wijze plaats zou moeten vinden: alles fysiek óf alles online –
niet, zoals nu gebeurde, een mix van beide. Bovendien zou de tijdspanne van dataverzameling
bij voorkeur korter moeten, zeker met een relatief klein aantal participanten (66 proefpersonen;
33 per conditie). Er zaten nu elf weken tussen de eerste en laatste dataverzameling; dat was erg
lang, zeker omdat daar een periode van tenminste zes weken schoolvakantie tussen zat,
waardoor de leerlingen waarschijnlijk niet op hun scherpst waren.
Voor verder onderzoek zijn er eveneens een aantal aanbevelingen te doen. Zo is het
wellicht interessant om te kijken naar de invloed van nieuwe media op het genormaliseerde
gebruik van Engelse taal in Nederlands taalgebruik. In de verschillende schrijfteksten waren
veel Engelse termen te vinden die – overigens niet altijd juist gespeld – in plaats van
Nederlandse woorden werden gehanteerd. Interessant zou zijn om te kijken naar de attitude van
jongeren ten opzichte van Engels taalgebruik in Nederlandse teksten. Is dit veranderd onder
invloed van sociale media, waar Engels taalgebruik de norm is? En hoe vaardig zijn jongeren
in Engels taalgebruik? Jongeren worden veel blootgesteld aan de Engelse taal – op sociale
media, maar ook daarbuiten – maar zien ook veel afkortingen en straattaal. In hoeverre zijn
jongeren van tegenwoordig (nog) vaardig in het Standaardengels en verschilt dit met eerdere
generaties, mede door de invloed van sociale media als WhatsApp?
In de huidige studie is gekeken naar het effect van whatsappen op schrijfvaardigheid,
maar dit is uiteraard een beperkt onderdeel van dit onderzoeksgebied. Zo is er nu gekeken naar
de invloed van de primingactiviteit (lezen vs. schrijven) op schrijfvaardigheid, maar is er
wellicht ook een invloed van de stijl (standaard vs informeel), of een combinatie beide. Naast
het onderzoeken van de effecten van appen op het schrijven van jongeren, is het ook interessant
te om te kijken wat appen doet met een ander aspect van geletterdheid, namelijk de
leesvaardigheid van jongeren. Bovendien is nu het lezen in standaardtaal vergeleken met
whatsappen in digi-taal. Echter, er is niet gecontroleerd hoe er daadwerkelijk met elkaar is
gesproken in de WhatsApp—groepschats. Is daar bijvoorbeeld veel gebruikgemaakt van
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textisms? Of hebben de proefpersonen enkel in ‘standaardtaal’ met elkaar hebben geappt?
Daarnaast kunnen de effecten van actief whatsappen op schrijfvaardigheid vergeleken worden
met andere taken dan het lezen van formele teksten of mandala’s kleuren (Verheijen, 2019). Je
kunt bijvoorbeeld kijken naar de invloed beelden in plaats van tekst, aangezien veel sociale
media zoals Instagram, YouTube en TikTok tegenwoordig meer gericht zijn op beeld dan op
tekst.
6.4 Afsluiting
Het huidige onderzoek sluit goed aan bij de maatschappelijke zorgen die er zijn rondom het
gebruik van sociale media door jongeren en de invloed daarvan op hun schrijfprestaties (Bennis,
2015; Van der Meulen, 2018). De resultaten uit dit onderzoek onderbouwen echter wat
Verheijen (2019) eerder opmerkte: op korte termijn is er geen direct verband tussen WhatsAppgebruik en schrijfvaardigheid van jongeren aan te tonen. Er is echter wel veel ruimte voor
verdieping. Verheijen (2019) vond bijvoorbeeld een klein effect van lexicale rijkheid bij
jongens. Whatsappen, en het gebruik van andere sociale media, gaat hand in hand met het
ontwikkelen van nieuw taalgebruik. Wat doet dit taalgebruik met de algehele woordenschat van
jongeren? Maken oude woorden ruimte voor nieuwe termen, of is WhatsApp-taal een
uitbreiding op het bestaande lexicon? En hoe verhouden verschillende sociale media zich ten
opzichte van elkaar? Zijn whatsappende jongeren beter in schrijfvaardigheid dan jongeren die
voornamelijk snapchatten of op YouTube zitten, en daarom meer met beeld dan met taal bezig
zijn? Sociale media zijn voortdurend in ontwikkeling, net als hun gebruikers. Er zullen daarom
voorlopig nog genoeg vragen gesteld kunnen worden over de effecten van sociale media en hun
voornaamste gebruikersgroep: jongeren.
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8.Bijlagen
Bijlage I. Checklist ethische toetsing
Checklist Ethische Toetsing
Naam: Sanne Verstijnen
Studentnummer: S1043999
Titel van het scriptie-onderzoeksproject: De invloed van WhatsApp-gebruik op de schrijfvaardigheid
van jongeren
Eerste begeleider en verantwoordelijke onderzoeker: Dr. Lieke Verheijen
Datum waarop de checklist is ingevuld: 1 april 2020
Je vult de vragen in door bij het gekozen antwoord te klikken op het vierkantje. ☐
Na klikken verschijnt er in dit vierkantje een kruis ☒

Medisch-ethisch onderzoek
1. Is er op één van de volgende manieren een zorginstelling bij het onderzoeksproject betrokken?
Dit is het geval als één van de situaties a/b/c hierna van toepassing is op het onderzoek:
A. één of meer medewerkers van een zorginstelling is bij het onderzoek betrokken als
opdrachtgever of verrichter/uitvoerder
B. het onderzoek vindt plaats binnen de muren van de zorginstelling, en dient naar de aard van
het onderzoek normaliter niet buiten de muren van de zorginstelling plaats te vinden
C. aan het onderzoek nemen patiënten/cliënten van de zorginstelling (i.h.k.v. behandeling) deel
☒ Nee, op geen van de manieren a/b/c → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja, op manier a / b / c (omcirkel wat van toepassing is)
→ Heeft een Medisch-Ethische Toetsingcommissie (METC) het onderzoek al
beoordeeld?
☐ Ja, en het oordeel was dat het onderzoek wordt toegestaan → Voeg een verklaring
hiervan door je begeleidend docent bij je onderzoeksvoorstel en vragenlijst toch
afmaken
☐ Nee → Deze aanvraag moet door een erkende Medisch-Ethische
Toetsingscommissie (METC) behandeld worden, bijvoorbeeld de CMO Regio
Arnhem Nijmegen (cmo-regio-arnhem-nijmegen) → einde checklist → zie ccmo.nl
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2. Is er sprake bij dit project sprake van een medisch-wetenschappelijk onderzoek dat mogelijk
gezondheidsrisico's met zich meebrengt voor de deelnemende personen?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → Deze aanvraag moet door een erkende Medisch-Ethische Toetsingscommissie
(METC) behandeld worden, bijvoorbeeld de CMO Regio Arnhem Nijmegen (cmo-regioarnhem-nijmegen ) → einde checklist → zie ccmo.nl

Standaard-onderzoeksmethode
3. De Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen (ETC-GW) heeft een aantal
standaardonderzoeken beschreven, te vinden via ETC-GW standaarden (zie na doorklikken de
rechterkolom voor pdf) → Valt de methode van het beoogde onderzoeksproject onder een van deze
beschreven standaardonderzoeken?
☒ Ja → Standaard experimenteel onderzoek
(naam en nummer standaard invullen) →doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

Deelnemende personen
4. Gaat het bij het voorgenomen onderzoek om een gezonde populatie?
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

5. Is er sprake van onderzoek bij minderjarigen (< 18 jaar) of bij wilsonbekwamen ?
☐ Nee → doorgaan met vragenlijst
☒ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure
*NB. Toetsing door Ethische Toetsingscommissie onnodig, aangezien eerder onderzoek
(Verheijen, 2019) met vergelijkbare methode al goedgekeurd was door ETC-GW.
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Aard van het onderzoek
6. Wordt er een onderzoeksmethode gebruikt die het mogelijk maakt dat bij toeval een bevinding over
de gezondheidssituatie van een deelnemende persoon wordt gedaan, waarvan hij of zij op de hoogte
zou moeten worden gesteld op een manier die niet beschreven is in de standaardmethode die van
toepassing is?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

7. Moeten deelnemende personen handelingen doen of meemaken, die ongemak kunnen inhouden op
een manier die niet beschreven is in de standaardmethode die van toepassing is?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

8. Zijn de in te schatten risico’s verbonden aan het onderzoek voor deelnemende personen groter dan
beschreven is in de standaardmethode die van toepassing is?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure
9. Wordt aan deelnemende personen een andere vergoeding geboden dan gebruikelijk binnen de
standaardmethode die van toepassing is?
☒ Nee → doorgaan met vragenlijst
☐ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

10. Indien er misleiding plaatsvindt, voldoet de misleidingsprocedure dan aan de eisen zoals
beschreven in het protocol van de ETC-GW? (zie misleiding)
☐ Ja → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure

11. Wordt voldaan aan de standaardregels in verband met anonimiteit en privacy zoals beschreven in
het protocol van de ETC-GW? (zie anonimiteit)
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure
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Afname van het onderzoek
12. Wordt het onderzoek bij een externe instelling (bijv. school, ziekenhuis) uitgevoerd?
☐ Nee → doorgaan met vragenlijst
☒ Ja → Heb je/krijg je schriftelijke toestemming van deze instelling?
☒ Ja → doorgaan met vragenlijst (document met toestemming bijvoegen)
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar
toetsprocedure

13. Is aan de volgende voorwaarden voldaan (zie toelichting over informatie en toestemming en
voorbeelddocumenten):
- het is duidelijk wie aanspreekpunt is waar deelnemende personen terecht kunnen met vragen over het
onderzoek ☒ Ja
- het is duidelijk waar deelnemende personen klachten over deelname aan het onderzoek kunnen uiten
en hoe deze behandeld zullen worden? ☒ Ja
- het is duidelijk dat deelnemende personen volledig vrij zijn om deel te nemen aan het onderzoek, en
om hiermee op elk moment te stoppen wanneer zij dat willen, om welke reden dan ook ☒ Ja
- het is duidelijk voor deelnemende personen en/of hun vertegenwoordigers voorafgaand aan deelname
wat doel, aard en duur, risico's en bezwaren van de studie zijn ☒ Ja
Vier keer Ja → doorgaan met vragenlijst (bijvoegen: je eigen, aangepaste versie van het
informatiedocument en de toestemmingsverklaring, eventueel gecombineerd tot één document;
of het deel van je online vragenlijst dat gaat over informatie en toestemming)
☐ Nee → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure
14. Deze checklist ging over onderzoek met personen. Veel onderzoek vindt tegenwoordig plaats met
Internetdata. Als het onderzoeksproject data gebruikt die op openbare plaatsen van het internet
beschikbaar staan, is in principe geen toestemming van de mensen die het geplaatst hebben nodig,
maar ook dan geldt dat je moet afwegen of je met het publiek maken van bepaalde gegevens de
belangen van deze mensen op een onevenredige manier zou kunnen schaden. Is dit laatste in het
voorgenomen onderzoek het geval?
☐ Ja → toetsing door ETC-GW noodzakelijk, einde checklist → ga naar toetsprocedure
☒ Nee → checklist afgerond
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Bijlage II. Toestemmingsverklaring (incl. getekende verklaringen)

INFORMATIEDOCUMENT EN TOESTEMMINGSVERKLARING SCHOOL
Uitleg onderzoek
Dit onderzoek is opgezet voor een masterscriptie van de master Communicatie en beïnvloeding aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de invloed van
whatsappen op de schrijfvaardigheid van jongeren. Hierbij gaat het om het actief deelnemen
(schrijven van tekstberichten) in de app WhatsApp. Binnen het onderzoek zal door een deel van de
respondenten (leerlingen) gebruik gemaakt worden van hun smartphone met WhatsApp.
Informatievoorziening
Aan dit onderzoek zullen alle leerlingen uit de klas deelnemen. De instructies en
onderzoeksmaterialen worden verzorgd door de onderzoeksleider. De docent wordt gevraagd om
schrijfmateriaal aan te leveren en een groepsindeling te maken.
Wat gebeurt er met de gegevens die we in dit onderzoek verzamelen?
De onderzoeksgegevens die in dit onderzoek verzameld worden, zullen gebruikt worden voor een
masterscriptie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De data van de leerlingen zullen enkel voor dit
doel gebruikt worden. De data zullen meteen na het verzamelen geanonimiseerd worden, zodat de
gegevens niet te herleiden zijn naar de respondenten.
Nadere inlichtingen
Voor vragen of verdere informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Sanne Verstijnen
(s.g.p.verstijnen@student.ru.nl).

Toestemming
Ik geef de onderzoeker(s) van de Radboud Universiteit toestemming het onderzoek uit te voeren bij
mijn klassen.
Naam school …………………………………………………………………………………………………………..

Betreffende klas………………………………………………………………………………………………………………

Naam en functie………………………………………...……………………………………………………………………………..

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

34

35

36

37

Bijlage III. Instructies
Instructies docenten
Beste docent,
Ontzettend bedankt voor je medewerking aan dit onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van mijn
scriptie voor de master Communicatie en beïnvloeding aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Het onderzoek zal een volledig lesuur in beslag nemen, maar vraagt niet om voorbereiding of huiswerk
voor de leerlingen. In deze instructies wordt uitgelegd wat er precies gaat gebeuren gedurende het lesuur
waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek - en daarmee het onderwerp van de masterscriptie - is het toetsen van de
invloed van whatsappen op de schrijfvaardigheid van jongeren. Hierbij het gaat hierbij om het actief
deelnemen aan het schrijven van tekstberichten in de app WhatsApp. Let op: het doel van dit onderzoek
dient van tevoren NIET aan de leerlingen te worden gecommuniceerd.
Verloop van het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in een regulier klaslokaal, zodat de leerlingen zo min mogelijk uit hun
normale doen gehaald worden. Het bestaat uit drie onderdelen:
1. Bij het eerste onderdeel wordt de klas willekeurig in twee groepen gesplitst. De leerlingen zullen
hierbij fysiek gezien elk aan een zijde van het lokaal plaatsnemen, zodat duidelijk te zien is dat er sprake
is van een onderscheid. De ene groep zal een tekst voor zich krijgen om gedurende 15 minuten te lezen.
De andere groep dient zich op te delen in kleinere groepjes van bij voorkeur drie personen. Deze groepjes
van drie kunt u beter voorafgaand aan het lesuur al maken. Deze groepjes wordt gevraagd elk een
WhatsApp-groepschat aan te maken. Daarna krijgen ze 15 minuten de tijd berichtjes naar elkaar te sturen
in deze groepschats. Zodra de tijd voorbij is, kunnen de leesteksten worden ingeleverd en telefoons
worden opgeborgen.
2. Bij het tweede onderdeel wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee groepen. De gehele
klas krijgt een individuele schrijfopdracht waar ze wederom 15 minuten mee bezig zullen zijn. De
leerlingen krijgen hier aparte instructies voor, waarin staat wat de opdracht is en hoelang de tekst
ongeveer moet worden. Zodra de tijd om is, wordt de schrijfopdracht ingeleverd.
3. Het afsluitende onderdeel is een enquête over het WhatsApp-gebruik van de leerlingen. Ze krijgen
hiervoor een vragenlijst uitgedeeld. Voor het invullen van de (korte) vragenlijst wordt ongeveer 5
minuten gerekend; daarna worden de vragenlijsten ingeleverd.
Benodigdheden voor het onderzoek
Voor het onderzoek zijn een aantal materialen nodig. De onderzoeksmaterialen zal ik grotendeels zelf
meenemen (instructies, leesmateriaal en enquêtes).
De vraag is of de leerlingen zelf kunnen zorgen voor een pen voor de schrijfopdracht en voor een
smartphone met toegang tot WhatsApp.
Aan de docent de vraag of hij/zij kan zorgen voor schrijfpapier voor de schrijfopdracht en voor het
bepalen van de appgroepjes voor de helft van de klas.
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Instructies leerlingen
Beste leerling,
Fijn dat je mee wilt doen aan dit onderzoek!
Wat heb je nodig?
Iedereen uit de groep heeft een pen nodig, om straks een opdracht mee te kunnen maken. De helft van
de groep heeft daarnaast zijn smartphone nodig, waarop de app WhatsApp is geïnstalleerd. Je krijgt
zo meteen te horen of je tot deze helft behoort dus je smartphone nodig hebt. De andere helft van de
groep krijgt een andere opdracht. Je kan niet kiezen bij welke groep je hoort. De rest van de benodigde
materialen krijg je uitgedeeld.
Wat gaat er gebeuren?
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen en gaat het hele lesuur duren. Voor elk onderdeel krijg je
een aparte instructie, zodat je van tevoren niet weet wat je moet doen. Als alle drie de onderdelen klaar
zijn is het onderzoek voorbij en moet je alle papieren inleveren. Je krijgt geen huiswerk mee.
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Instructies leerlingen
Deel 1 – smartphonegroep
Je behoort in dit onderzoek tot de smartphonegroep. Voor dit onderdeel van het onderzoek heb je een
smartphone met WhatsApp nodig.
Wat moet je doen?
De groep wordt opgedeeld in kleine groepjes (van 3 personen). Je docent heeft van tevoren een
indeling gemaakt, dus je kunt niet kiezen met wie je in een groepje zit. Elk groepje maakt een
WhatsApp-groep aan, speciaal bedoeld voor dit onderzoek. In deze groepschat ga je met elkaar in
gesprek. Je mag zelf kiezen waarover. De bedoeling is dat je tekstberichten naar elkaar stuurt, geen
foto’s, video’s of GIFjes. Hier krijg je 15 minuten de tijd voor.
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Instructies leerlingen
Deel 1 – leesgroep
Je behoort in dit onderzoek tot de leesgroep. Voor dit onderdeel van het onderzoek heb je geen eigen
materialen nodig.
Wat moet je doen?
Vanaf de volgende pagina vind je een aantal krantenartikelen. De komende 15 minuten ga je deze
artikelen aandachtig lezen.

41

Instructies leerlingen
Deel 2
Voor het tweede onderdeel is de gehele klas weer één groep. Iedereen krijgt dezelfde opdracht.
Wat moet je doen?
Op de volgende pagina vind je een schrijfopdracht waarmee je aan de slag gaat. Hier krijg je 20
minuten de tijd voor: de tijd wordt bijgehouden. Schrijf je naam boven je tekst voordat je hem
inlevert.
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Instructies leerlingen
Deel 3
Dit is het derde en laatste onderdeel van het onderzoek. Dit onderdeel geldt voor de gehele groep.
Wat moet je doen?
Op de volgende pagina vind je een vragenlijst over je WhatsApp-gebruik. Vul deze vragenlijst zo
eerlijk en nauwkeurig mogelijk in. Er zijn geen foute antwoorden. Je krijgt hier ongeveer 5 minuten
de tijd voor. Schrijf je naam bovenaan je vragenlijst voordat je hem inlevert.
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Schrijfopdracht
Schrijf een tekst van minstens een half A4, over één van de volgende vragen:
Waar zie ik mezelf over vijf jaar?
Of
Wat is mijn droomvakantie?
Je krijgt hier 20 minuten de tijd voor. Ga serieus met deze schrijfopdracht aan de slag. Schrijf alsof je
de tekst in moet leveren op school en je er een cijfer voor krijgt.
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Bijlage IV. Onderzoeksmaterialen
Leesteksten
Vanaf de volgende pagina vind je verschillende nieuwsartikelen die je gaat lezen. Je krijgt hier een
kwartier de tijd voor. Het is niet erg als je niet alles gelezen krijgt binnen de tijd, zolang je maar blijft
lezen.
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Tekst 1.
Nederlandse tieners drinken veel en dat komt waarschijnlijk door hun ouders
Het drankgebruik onder tieners is hoog en dat komt waarschijnlijk door de tolerante houding van hun
ouders. Dat constateert het IJslandse onderzoeksinstituut ICSRA na enquêtes in zes Nederlandse
gemeenten. "De grote acceptatie door ouders verschilt met andere landen", aldus de onderzoeker.
Ruim 4000 jongeren van 15 en 16 jaar oud werd gevraagd naar hun drank, tabaks- en drugsgebruik,
maar ook naar ouderlijke betrokkenheid, welzijn en vrijetijdsbesteding.
De enquête is onderdeel van de 'IJslandse aanpak'. Door deze methode kelderde in IJsland het
middelengebruik van jongeren van een toppositie naar het laagste in Europa. De methode is een
combinatie van repressieve maatregelen, samenwerking met scholen en ouders, voorlichting aan
ouders, sociale controle en veel buitenschoolse activiteiten. De methode is al ingevoerd in honderdtien
gemeenten wereldwijd en nog eens honderd gemeenten willen eraan beginnen.
Zes Nederlandse gemeenten doen ervaring op met de aanpak in een driejarige pilot van het Trimbosinstituut en het Nederlands Jeugdinstituut: Urk, Amersfoort, Texel, Hardenberg, de Kempengemeenten
en Súdwest-Fryslân.
De Nederlandse wethouders zijn geschrokken van de eerste resultaten. "Wat me vooral opviel is dat
zestig procent van de vijftien- en zestienjarigen in onze gemeente recent alcohol heeft gedronken en
dat negentien procent onder de dertien jaar al heeft gedronken", zegt Alwin te Rietstap van de
gemeente Hardenberg.
Wethouder Manon Theuws van Bergeijk: "In IJsland is nul de maatstaf. Dat is in de
Kempengemeenten helaas wel anders."
In de deelnemende gemeenten heeft gemiddeld driekwart van de bevraagde 15- en 16-jarigen ooit
alcohol gedronken. Meer dan de helft deed dat nog in de maand voorafgaand aan de enquête. Dat is
hoger dan het Europees gemiddelde. Een kwart drinkt ook thuis.
Ruim een derde van de tieners is wel eens dronken geweest. Bijna twintig procent was dat in
voorgaande maand nog. Ook dat is hoger dan het Europees gemiddelde.
Scholieren van het Vechtdal College in Dedemsvaart vulden de vragenlijst ook in. Volgens hen is het
makkelijk om als minderjarige drank te krijgen, bijvoorbeeld via oudere vrienden of over de grens in
Duitsland, waar de leeftijdsgrens zestien is. Ook drinken ze op feestjes zonder ouderlijk toezicht, zoals
tentfeesten. Bovendien staan volgens hen veel ouders drankgebruik op verjaardagen toe. "Ze hebben
gezegd dat ik vanaf m'n vijftiende mag drinken zodat ik mijn grens kan ontdekken", zegt de
vijftienjarige Chris.
De ouderlijke betrokkenheid bij de tieners is groot. Dat is in de regel een preventieve factor. Toch gaat
het in de Nederlandse gemeenten gepaard met fors drankgebruik onder minderjarigen.
'Bespreken beter dan verbieden'
Bij gesprekken met de gemeente erkennen ouders in de gemeente Súdwest-Fryslân dat hun tieners
makkelijk drank kunnen krijgen op feestjes en in 'zuipketen'. De plattelandsgemeente is ook bekend
van de Sneekweek, een zeilevenement waarbij vaak flink wordt gedronken. Jaarlijks worden tien- tot
vijftien jongeren in comateuze toestand opgenomen in het ziekenhuis.
Toch vinden de meeste ouders dat bespreken beter is dan verbieden. "Ik denk dat je er beter open over
kan zijn dan dat ze het stiekem doen", zegt een ouder. Op de IJslandse aanpak wordt sceptisch
gereageerd: "Daar gaan ze hier een stevige klauw aan hebben."
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Sommige minderjarigen mogen ook thuis alcohol drinken. Een moeder: "In het weekend koop ik een
drankje voor mijn dochter van zestien en dat gaat goed." Een andere moeder: "Je gaat toch mee in het
standpunt van andere ouders: dat is het probleem."
Kans op alcoholisme
"De houding van de ouders verrast me want we kennen nu het schadelijke effect van alcohol op het
nog ontwikkelende brein", zegt de IJslandse onderzoeker Jón Sigfússon. Hij is geestelijk vader van de
'IJslandse aanpak'. "Als kinderen al drinken op hun vijftiende maken ze vier keer zoveel kans om
alcoholist te worden. Ouders moeten daarvan doordrongen worden."
Barbara Werrij, kinderarts van het Antonius Ziekenhuis in Sneek, beaamt dat. "Kinderen die
comazuipen lopen echt forse hersenschade op en zakken al snel een niveau op school."
Freek Brouwer, wethouder op Urk: "Je hoort ouders wel zeggen 'een koe is ook een kalf geweest' en
wij hebben het ook gedaan. Maar nu bekend is hoe ongezond drinken is voor kinderen, is het - net als
roken - echt een aandachtspunt voor ons."
Bijna vijftien procent van de ondervraagde jongeren blowde wel eens. Elf procent gebruikte ooit
lachgas en vijf procent snoof lijm. Het gebruik van XTC (2,3 procent) en cocaïne (1,6 procent) ligt
beduidend lager.
Tieners gebruiken fors minder middelen als hun ouders weten waar ze 's avonds uithangen en ze vóór
middernacht thuis moeten zijn, zo blijkt ook uit het onderzoek. In IJsland geldt daarom een avondklok
voor tieners. Oudercomités houden er avondwandelingen en spreken jongeren aan die zomers na
middernacht nog buiten zijn.
Duidelijke stellingname door ouders lijkt zinvol: als Nederlandse tieners verwachten dat hun ouders
roken niet streng afkeuren, steken ze vijf keer zo vaak dagelijks een sigaretje op. Ook hebben ze dan
twee keer zo vaak wel eens cannabis gebruikt en zijn ze twee keer zo vaak recent dronken geweest als
kinderen die hun ouders strenger inschatten.
(Nieuwsuur, 19 oktober 2019)
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Tekst 2.
Honingbij jaagt wilde bij naar 'rode lijst' van bedreigde soorten
Het gaat slecht met de bij. Er worden allerlei initiatieven opgezet om de bijensterfte tegen te gaan en
het insect te redden, maar uit nieuw Frans onderzoek blijkt dat soms contraproductief.
In Parijs zijn de afgelopen jaren veel bijenkasten neergezet. In 2011 stonden er zo'n 300 bijenkorven in
de stad, nu zijn dat er meer dan 2000. Goed nieuws voor de bij, zou je denken. Maar niet alle bijen
blijken te profiteren van al die kasten.
De onderzoekers bestudeerden drie jaar lang de Parijse plantsoenen. Daar kwamen zij tot de conclusie
dat de honingbij de plek van de wilde bij inneemt. Honingbijen zijn veel actiever in het verzamelen
van voedsel. Daardoor blijft er voor de andere soorten minder nectar en stuifmeel over.
Nederland koploper
Imker Sonne Copijn herkent de conclusies uit het rapport. Zij is bestuurder van de Bee Foundation en
zet zich in voor de bescherming van wilde bijen in Nederland. Daar gaat het namelijk slecht mee,
vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Nederland heeft de dubieuze eer om koploper te zijn op het
gebied van bedreigde bijensoorten. In Nederland zijn 360 verschillende wilde soorten. Meer dan de
helft daarvan is bedreigd en staat op een rode lijst", zegt Copijn.
Ook in Nederland concurreert de wilde bij met de honingsoort. Copijn vertelt dat er belangrijke
verschillen zijn tussen de twee. "Waar honingbijen honing maken, in koloniën leven en hun koningin
tot wel 2000 eitjes per dag legt, leven de wilde soortgenoten solitair en leggen ze maar één eitje per
dag. Bovendien maken zij geen honing."
De Franse onderzoekers wijzen erop dat de afname van het aantal wilde bijen ook de productie van
gewassen zoals paprika's en aubergines in gevaar kan brengen. De bestuiving van die gewassen wordt
gedaan door de wilde soort. De Franse onderzoekers vrezen dus dat de biodiversiteit afneemt als er
nog meer bijenkorven worden neergezet. Ze roepen daarom op om in de stad bijenkasten weg te halen
en meer groen te planten.
Voedseltekort
Het probleem met de bijensterfte in Nederland is niet zozeer het tekort aan kasten, maar het tekort aan
voedsel, legt Copijn uit. "Toen de sterfte begon wilden we allemaal de bij helpen door meer
bijenvolken neer te zetten. Terwijl we juist voor meer voedsel moeten gaan zorgen."
Copijn legt uit dat het onderzoek aantoont dat het type voedsel heel belangrijk is. "De wilde
bijensoorten zijn veel kieskeuriger in wat ze eten. Ze houden niet van gekweekte gewassen, alleen van
wilde planten, zoals klaver of paardenbloemen." En juist die verdwijnen steeds meer uit het
Nederlandse landschap.
Als we meer bijen in Nederland willen, dan moet niet de honingbij geholpen worden maar dan moet er
iets veranderen aan de tuinen en velden, vindt Copijn. "We lijden in Nederland nu aan
bloemarmoede", zegt de bijenkenner. "Vroeger stonden de velden in de lente geel van de
paardenbloemen, dat zie je nu nauwelijks meer."
Copijn oppert om meer zogenoemde 'bijen-oases' aan te leggen. Dat zijn stukken gras met allerlei
wilde bloemen, inheemse struiken en bomen. Zo moet ook de wilde bij binnenkort weer aan zijn
trekken komen.
(NOS, 18 november 2019)
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Tekst 3.
Camerawagens gaan corona-overtreders fotograferen
Twee speciale camerawagens gaat de gemeente Rotterdam inzetten in de strijd tegen overtredingen
van de coronamaatregelen. De Maasstad is de eerste stad in Nederland die met deze voertuigen gaat
rondrijden.
De speciale auto’s, die uitgerust zijn met een 360-graden camera, zou Rotterdam eigenlijk gebruiken
voor het inmiddels geannuleerde Eurovisie Songfestival.
„We zouden de wagens inzetten voor crowdcontrol tijdens het Songfestival. Er zouden tijdens dat
evenement zo veel meer mensen in de stad zijn dat we dan de auto’s konden inzetten om zicht op de
groepen te houden. De wagens hebben we al, dus die gaan we nu inzetten tijdens de coronacrisis”, zegt
wethouder Bert Wijbenga.
Paasweekend
De voertuigen worden dit paasweekend voor het eerst ingezet. Hoewel het overgrote deel van de
Rotterdammers zich volgens Wijbenga houdt aan 1,5 meter, is er een aantal ’hardnekkige overtreders’
dat zich niets aantrekt van de maatregelen. „We stoppen vanaf nu met waarschuwen. Er wordt strenger
opgetreden.”
De cameravoertuigen moeten vooral helpen tegen groepen jongeren die maling hebben aan de
maatregelen. „De wagens kunnen rustig rijden en ingezet worden op plaatsen waar sprake is van
overtredingsrisico’s. De beelden gaan direct naar Cameratoezicht die kan zien of handhavers of
politiemensen ter plekke moeten komen. Het is een vorm van extra surveillance. De wagens kunnen
zich ook snel verplaatsen en als dat nodig is ook langer op een plek staan. Maar ze kunnen ook achter
een groep jongeren die zich verplaatst aanrijden”, vertelt Wijbenga.
Parken
De auto’s zullen vooral te vinden zijn in parken, op pleinen en andere favoriete hangplekken van
jongeren, waar geen ’vaste’ camera’s hangen. De beelden worden een paar dagen opgeslagen. Als er
bijvoorbeeld sprake is van geweld dan kan de politie de beelden opvragen en gebruiken voor
opsporingsdoeleinden.
De gemeente heeft een optie om een van de twee wagens te kopen. De kosten zijn 100.000 euro. . „Of
we ook daadwerkelijk tot aanschaf overgaan is nog even afwachten. We gaan de inzet na deze
coronacrisis evalueren en besluiten dan of we hier verder mee gaan. Als dat het het geval is, kunnen ze
bijvoorbeeld ook ingezet worden op plekken bij containers waar veel grofvuil naast wordt gezet of bij
wegen waar veel klachten zijn over hardrijders.
(Telegraaf, 13 april 2020)
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Tekst 4.
Recordaantal nieuwe abonnees voor Netflix door coronavirus
Netflix heeft nog nooit zo veel nieuwe abonnees binnen een kwartaal verwelkomd als in de eerste drie
maanden van 2020: 15,8 miljoen wereldwijd, maakt de streamingdienst woensdag bekend. De
recordstijging is het gevolg van de coronamaatregelen, waardoor veel mensen thuis moeten blijven.
De verwachting was dat Netflix in de eerste drie maanden van dit jaar zeven miljoen nieuwe abonnees
bij kon schrijven, maar het werden er dus ruim twee keer zo veel. In totaal heeft Netflix nu 182,9
miljoen abonnees.
Een soortgelijke groei verwacht Netflix niet voor de komende kwartalen. De streamingsdienst
verwacht in de periode juli tot december minder nieuwe abonnees dan een jaar eerder, omdat het
aantal nieuwe abonnees naar verwachting afneemt naarmate de lockdownmaatregelen in verschillende
landen worden versoepeld of zelfs opgeheven.
Daarnaast hebben veel mensen die in het tweede gedeelte van dit jaar een abonnement zouden nemen,
dat door de coronacrisis eerder gedaan, zegt Netflix in een bericht aan de aandeelhouders.
(NU.nl, 22 april 2020)
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Tekst 5.
Driekwart van Arnhemse scholieren kan buktest niet goed uitvoeren: ‘Lenigheid jongeren is
zorgwekkend’
De lenigheid van jongeren begint problematische vormen aan te nemen. Dat komt onder meer doordat
ze te veel - en vaak ook nog verkeerd - zitten. Dat heeft vroeg of laat gevolgen voor de soepelheid van
hun rug en hun lichaamshouding.
Harm van Haalen, eindexamenleerling van het Thomas a Kempiscollege in Arnhem, behaalde een
prachtige negen voor zijn profielwerkstuk. Hij behandelde ‘de invloed van de zittende leefstijl op de
wervelkolom bij jongeren’.
Van Haalen maakt zich zorgen over de ontwikkeling van de zogeheten gameboyrug bij kinderen, op
steeds jongere leeftijd. Hoe stijver of krommer de rug, hoe groter de kans op rug- en nekklachten en
houdingsafwijkingen.
Urenlang gamen in een verkeerde houding
,,Ik zag het bij mijn neefje van negen. Onderuit gezakt op de bank zat hij urenlang in een verkeerde
houding te gamen. Dat is een algemene tendens die iedereen herkent. Door toenemend en veelvuldig
gebruik van mobieltjes, ipads, spelcomputers en laptops zal verkeerd en te lang zitten bij jongeren
alleen maar toenemen.”
De Arnhemmer heeft onder auspiciën van Houding Netwerk Nederland, expertisecentrum van artsen,
orthopeden, fysio- en oefentherapeuten, 89 leerlingen van zijn school een zogenoemde lenigheidstest
laten uitvoeren. Het gaat om de zogenoemde finger floor test, ofwel buktest.
Bij deze internationaal erkende test moet een proefpersoon met beide voeten naast elkaar gaan staan en
de knieën gestrekt houden. Vervolgens moet hij of zij voorover buigen en proberen met de vingers of
de handen de grond aan te raken, of in ieder geval zover mogelijk te komen tot hij spanning op zijn
spieren voelt.
Knipmes of kraantje
Bij een lenig iemand zie je normaal gesproken een ‘knipmes’-vorm. Kinderen met (beginnende)
rugproblemen krijgen tijdens het bukken de vorm van een ‘kraantje’.
In 1954 voerde maar liefst 90 procent van de onderzochte Nederlandse jongeren de buktest moeiteloos
uit. Ruim een halve eeuw later, in 2015, ontdekte Houding Netwerk Nederland dat slechts 45 procent
van de kinderen in de leeftijd van 14 tot 17 jaar de buktest goed doorstond.
Verslechterde situatie
Van Haalen constateert dat de situatie vijf jaar later opnieuw is verslechterd. Slechts 27 procent van de
89 geteste Arnhemse medescholieren slaagde voor de buktest. Een ‘zorgwekkende ontwikkeling’,
vindt de Oosterbeekse orthopedisch chirurg Piet van Loon, een van de initiatiefnemers van Houding
Netwerk Nederland.
Dit expertisecentrum pleit al jaren bij de landelijke overheid en de politiek voor preventie thuis en op
school. Om te voorkomen dat generaties Nederlanders op termijn te maken krijgen met rug- en
nekklachten en nog veel meer lichamelijk ongemak door houdingsproblemen.
Ook vwo-scholier Van Haalen, kleinzoon van een orthopedisch chirurg, lukte het overigens niet om de
buktest goed uit te voeten. Al doet hij aan fitness. Hij wijst er daarom ook op dat het niet alleen van
belang is om veel, maar ook om goed te bewegen. Om alle spiergroepen in het hele lichaam te
beproeven.
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Hoe zit het met voetballers en hockeyers?
Voetballers en hockeyers doen zogezegd veel aan sport, maar dat wil volgens de Arnhemse scholier
nog niet zeggen dat ze lenig zijn. Ze zullen bijvoorbeeld moeite hebben met de buktest, omdat ze
verkorte kuitspieren en hamstrings hebben. Anders is dat bij meisjes die aan turnen, ballet of yoga
doen. Zij kunnen, aldus de Arnhemmer, de test veelal moeiteloos uitvoeren.
(De Gelderlander, 4 mei 2020)
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Tekst 6.
Olifantenbaby geboren in Artis
In Artis is maandag een olifantje geboren. Het is een mannetje, in olifantentermen een bul genoemd.
Het is drie jaar geleden dat er voor het laatst een olifant werd geboren in de dierentuin.
De olifantenbaby zag het levenslicht maandagavond om 21.09 uur. ‘De bevalling is heel voorspoedig
verlopen,’ laat de dierentuin weten. ‘Het kalf kwam in slechts één minuut ter wereld en een kwartier
later stond het al op vier poten.’ Na een paar uur dronk de bul al van de eerste moedermelk, biest
genaamd.
Het kalf is het vijfde kind van moederolifant Thong Tai. De bevalling verliep rustig, laat Artis weten.
De olifantenkoe strekte haar poten vooruit en achteruit. Op een gegeven moment liep ze vooruit naar
het einde van de stal en tilde haar poten op, waarna de bul werd geboren.
Thong Tai bood het jong direct haar tepels aan, om het drinken te stimuleren. De eerste moedermelk is
heel belangrijk voor het kalf omdat het veel belangrijke voedingsstoffen en afweerstoffen bevat. De
verzorgers hoorden het jong al snel na de geboorte smakkende geluiden maken en zagen dat het jong
probeerde om te drinken, meldt Artis.
Thong Tais zwangerschap duurde 634 dagen, 2 dagen na de verwachte datum. Ze kwam tijdens de
dracht 300 kilo aan, bovenop haar normale gewicht van zo’n 4000 kilo. Een pasgeboren olifantje
weegt ongeveer 100 kilo, de rest is vruchtwater en placenta.
Nikolai
De kudde Aziatische olifanten in Artis bestaat momenteel uit vier dieren: een matriarch (Thong Tai),
een volwassen bul (Nikolai) en hun twee dochters. De bul werd twee jaar geleden speciaal van
Hannover naar Amsterdam verhuisd om voor nageslacht te zorgen.
Nikolais cv stond er tot dan toe al uitstekend bij: in dierentuinen verspreid over Europa heeft hij
inmiddels zestien nakomelingen rondlopen. De bul is een van de sterren van een Europees
fokprogramma om de soort in stand te houden. Hij werd al twee keer eerder naar Artis gehaald om
baby’s te maken met Thong Tai.
Obstakels
Het is voor olifanten niet makkelijk om zwanger te worden. De natuur heeft een aantal obstakels voor
gezinsuitbreiding in de weg gelegd. Een mannetjesolifant kan wel honderd dagen aan een stuk
bronstig en bereid zijn, maar een vrouwtje is slechts eens in de drie jaar bereid hem te ontvangen, en
dan alleen gedurende een periode van zes dagen.
De voortplantingsdaad vergt daarnaast veel fysieke inspanning van het mannetje, dat met zijn ruim
5000 kilo op zijn achterpoten moet leunen. De penis weegt wel 25 kilo. Daarmee moet het mannetje
een soort s-bocht maken om de olifantenkoe te kunnen bevruchten.
Artis maakt de naam van de nieuwgeborene nog niet bekend. Het dier gaat naar verwachting vrijdag
voor het eerst naar buiten.
(Het Parool, 5 mei 2020)
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Tekst 7.
Pizza's en pakketten: scholieren laten ook op school bezorgen
Niet alleen huizen en ophaalpunten, ook middelbare scholen worden gebruikt als afleverplek voor eten
en postpakketten. Scholieren bestellen onder schooltijd maaltijden zoals een pizza of een kapsalon.
Ook postpakketten, met daarin bijvoorbeeld kleding, zijn geliefd zodat ouders er niet achter komen
wat kinderen hebben besteld. Niet alle scholen zijn hier blij mee.
"We horen het vaker dat scholieren fastfood of pakketten laten bezorgen op school", zegt Rob van
Ooijen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Hij kent voorbeelden van scholen die
gezonde maaltijden serveren terwijl jongeren dan fastfood laten bezorgen. "Sommige scholen
verbieden dat weer, maar het risico is dan dat scholieren buiten de school gaan afspreken. Veel
scholen kiezen er daarom voor om te proberen scholieren zelf bewuster maken van het belang van
gezond voedsel."
Overlast
Scholieren laten op school ook pakketten bezorgen, met daarin bijvoorbeeld kleding. Dat vinden ze
handig omdat ze de hele dag niet thuis zijn of omdat ze niet willen dat hun ouders dat zien, zegt van
Ooijen. "Dat is een situatie van een andere orde: daar heeft een school vaak last van omdat die
pakketten binnenkomen en de conciërge dan zo iemand te woord moet staan. Je ziet dat veel scholen
dat ongewenst vinden en het ook verbieden."
Uit een belronde langs middelbare scholen blijkt dat niet op elke school wordt bezorgd. Maar als het
gebeurt, kan dat wel leiden tot overlast.
Directeur Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen, een school met een 'gezonde
kantine', liet ouders van leerlingen vorige week weten dat de toename van bezorgers op school voor
overlast zorgt. Het is er daarom niet meer toegestaan, staat in een mail die via NRC Handelsblad naar
buiten kwam. "Ik wil geen bezorgers op school die allerlei spullen komen brengen. Het geeft gedoe en
onrust en het is onduidelijk wat zij dan komen brengen. Verder vind ik het wel vermakelijk, de
kinderen hebben wel lef."
Gedragspsycholoog Niels Götz zegt dat kinderen het bestelgedrag overnemen van anderen, zoals hun
ouders. Ook denkt hij dat 'stoer doen' een rol speelt. "De eerste keer dat je een pizza bestelt ben je de
bink. Daarmee laat je ook zien dat je het geld hebt om onbekommerd te bestellen. Die neiging zie je
bij kinderen extra sterk: de angst om uit de groep te vallen is extra groot. Het bestellen van maaltijden
kan een manier zijn om populair proberen te zijn."
Maatschappelijk fenomeen
En hoewel sommige scholen pakketbezorgers niet toelaten op hun terrein zijn er ook
onderwijsinstellingen die een bezorgde pizza wel toestaan, omdat het weinig voorkomt of alleen in
bijzondere gevallen zoals bij een kerstlunch. "Een pizza wordt weleens bezorgd als leerlingen langer
op school blijven, maar daar blijft het ook bij", laat het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam weten.
Pakketbezorger DHL komt als vervoerder dagelijks bij scholen en zegt dat er geen sprake is van
problemen. "Anders had ik het wel gehoord. Maar wij weten ook niet wat voor pakketten we
afleveren. Op basis van de buitenkant zien wij niet of het schoolmateriaal bevat, een pakketje is voor
een docent of voor een leerling."
De bezorger heeft geen cijfers over hoeveel pakketten er bij scholen worden bezorgd. "We zien dat er
onder alle generaties meer wordt besteld. Het is een maatschappelijk fenomeen. En net als dat er
pakketten op werkvloeren worden bezorgd, moeten er ook op scholen goede afspraken over worden
gemaakt."
(NOS, 7 januari 2020)
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Tekst 8.
Nederland ondernemersland: voor het eerst meer dan 2 miljoen bedrijven
Nederland telt op 1 januari 2.000.404 bedrijven. Niet eerder waren er zoveel ondernemingen. Vorig
jaar groeiende het aantal bedrijven en bedrijfjes met bijna 100.000, een toename van 5 procent. Vooral
het aantal zzp'ers nam toe, zowel fulltime als parttime, ook onder jongeren tot 18 jaar. Dat meldt de
Kamer van Koophandel (KvK) in de jaarcijfers.
De sectoren waar de meeste bedrijven bij komen zijn de bouw, gezondheid, detailhandel, horeca en
logistiek. In Flevoland en Zuid-Holland komen er de meeste bedrijven bij, op de voet gevolgd door
Noord-Holland. In Limburg is de aanwas van bedrijven het laagst.
Het aandeel van ondernemers die niet in Nederland zijn geboren, steeg vorig jaar met een procentpunt
naar 16 procent, dus een op de zes. Bijna een kwart van de starters is niet in Nederland geboren. De
meesten hebben een bedrijf in de horeca, logistiek en de bouw. Veel startende migrant-ondernemers
zitten in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Flevoland.
Starters en stoppers
Tegenover de starters staan ook stoppers, ondernemers die besluiten de activiteiten neer te leggen of
soms failliet gaan. In 2019 begonnen er 230.000 ondernemers een bedrijf, maar stopten er 131.000
mee, wat maakt dat er per saldo bijna 100.000 ondernemingen bij komen.
Het aantal faillissementen bedroeg in 2019 3084, iets meer dan in 2018.
Yuandi en Charissa de Herdt zijn twee zussen die samen in Almere Yummy Popcorn zijn begonnen.
"Alleen maar popcorn, da's onze specialisatie. Dit is onze droom. Dit willen wij voor de rest van ons
leven doen. Het is een obsessie van ons. Onze klanten zitten in de festivals en in de retail.’
Jonge starters
De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland ligt al jaren rond 46 jaar, maar de leeftijd van
startende ondernemers daalt, van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar in 2019.
Twee derde van de ondernemers is man, een derde is vrouw. Dat is in de voorbije jaren niet gewijzigd.
Bij de startende ondernemers is het aandeel vrouwen iets gedaald. In 2019 was 37 procent van de
starters vrouw, in 2018 was dat nog 38 procent.
Plasticvrij
De 18-jarige Mila Duterloo startte met het bedrijf Travelicious & Co, dat duurzame plasticvrije
reiskits verkoopt. "Shampoobar, bodybar, tandpasta, tandenborstel, kammetje, allemaal plasticvrij. Het
loopt op zich wel goed, onlangs heb ik reiskits aan een bedrijf verkocht voor de kerstpakketten. Ik wil
graag internationaal en loop over van ideeën, ook voor een app. Ik hoop rijk te worden, ooit, maar we
gaan het zien. Ik ben nog jong, nog maar 18 jaar, en word heel vaak niet serieus genomen."
Onder de nieuwe zzp'ers zijn veel jongeren tot 18 jaar en de groei in die leeftijdsgroep gaat de laatste
jaren pijlsnel. In 2015 waren het er 1944, vijf jaar later is dat gestegen naar 6572, bijna een
verdubbeling ten opzichte van 2018. Het gros van de jongeren die een bedrijf beginnen is man (80%).
"Steeds meer jongeren vullen geen vakken of lopen kranten maar starten een eigen bedrijf", zegt
Gerdine Annaars, adviseur ondernemende jongeren van de KvK. "Een mooie en leerzame manier om
een centje bij te verdienen en een goede aanloop naar een echt bedrijf."
(NOS, 7 januari 2020)
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Tekst 9.
Scholieren gaan nog net zo vaak studeren als voor het leenstelsel
Scholieren van de havo en het vwo gaan nog net zo vaak studeren als voor de invoering van het
leenstelsel in 2015. Ook scholieren die opgegroeid zijn in armere gezinnen weten de weg naar
hogescholen en universiteiten nog gewoon te vinden. Studenten zijn wel meer gaan lenen.
Dat concludeert het Centraal Planbureau in een studie naar de effecten van het leenstelsel. Voor 2015
kregen studenten een maandelijks bedrag van de overheid, om in hun levensonderhoud te voorzien. In
2015 werd die zogeheten basisbeurs afgeschaft en vervangen door een lening. Het CPB wilde weten
wat daar de gevolgen van zijn geweest.
Toegankelijkheid
Studentenorganisaties en een aantal politieke partijen waren bij de invoering al fel tegen het
leenstelsel. Zij vreesden dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar zou komen, als
studenten zich in de schulden moeten steken om een studie te volgen.
Dat argument is nu door het Centraal Planbureau onderuit gehaald. Het leenstelsel vormt geen enkele
barrière bij het kiezen voor een studie na de middelbare school. Eenmaal aan het studeren vallen ze
niet vaker uit dan voor het leenstelsel, ze kiezen niet voor andere studies en ze wisselen ook niet vaker.
Werken
Ook werken ze niet vaker. Een andere vrees van tegenstanders was dat studenten meer tijd zouden
steken in een bijbaan, om rond te kunnen komen. Dat zou ten koste gaan van hun aandacht voor hun
opleiding. Het CPB ziet geen grote toename in het aantal gewerkte uren.
Wel zijn studenten meer geld gaan lenen, zelfs meer dan het bedrag dat zij voorheen als basisbeurs
kregen.
Volgens het CPB is er geen dwingende reden om het leenstelsel weer af te schaffen en de basisbeurs te
laten terugkeren, zoals sommige politieke partijen bepleiten.
Schulden
Toch is niet alleen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs een belangrijk argument geweest in de
strijd tegen het leenstelsel. Studenten zitten na hun afstuderen opgezadeld met een flinke schuld. Zij
kunnen daar last van hebben, bijvoorbeeld als zij een huis willen kopen. Ook leidt het hebben van
schuld tot stress- en burnoutklachten.
Inmiddels is het verzet tegen het leenstelsel in de politiek gegroeid. In de Tweede Kamer is een
meerderheid voor afschaffing van het leenstelsel, maar in het regeerakkoord is afgesproken dat het
voorlopig van kracht blijft.
(RTL nieuws, 12 mei 2020)
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Bijlage V. Enquête
Vragenlijst
1. Heb je een smartphone?
 Ja
 Nee
2. Sinds wanneer heb je een smartphone (groep of klas)?
--3. Hoe oud was je toen?
--4. Hoe belangrijk is je telefoon voor je? (Geef een cijfer van 1 tot 10)
--5. Wanneer heb je je telefoon bij je?
 School
 Sport
 Bijbaan
 Bij vrienden/familie
 Thuis
 Anders, namelijk…
6. Heb je WhatsApp op je smartphone?
 Ja
 Nee
7. Sinds wanneer heb je WhatsApp (groep of klas)?
--8. Hoe oud was je toen?
--9. Hoeveel uur besteed je gemiddeld per dag aan WhatsApp?
 0 tot 1 uur
 1 tot 2 uur
 2 tot 3 uur
 3 tot 5 uur
 Meer dan 5 uur
10.





Hoeveel berichten stuur je gemiddeld per dag via WhatsApp (schatting)?
0 tot 10 berichten
10 tot 50 berichten
50 tot 100 berichten
Meer dan 100 berichten

57

11.





Hoeveel berichten ontvang je gemiddeld per dag via WhatsApp (schatting)?
0 tot 10 berichten
10 tot 50 berichten
50 tot 100 berichten
Meer dan 100 berichten

12.





In hoeveel WhatsApp-gesprekken stuur je vrijwel dagelijks berichten?
1 a 2 gesprekken
2 tot 5 gesprekken
5 tot 10 gesprekken
Meer dan 10 gesprekken

13. Gebruik je autocorrectie of een woordvoorspeller in WhatsApp?
 Ja
 Nee
14. Gebruik je automatische hoofdletters in WhatsApp?
 Ja
 Nee
15. Maak je gebruik van WhatsApp-taal (zoals afkortingen, herhaalde letters, enz.)?
 Ja
 Nee

58

Bijlage VI. Enquête (incl. waardes hercodering)
Vragenlijst
1. Heb je een smartphone?
 Ja (1 punt)
 Nee (0 punt)
2. Sinds wanneer heb je een smartphone (groep of klas)?
--Waarde voor jaren:
0 – 2 jaar: 1 punt
2 – 4 jaar: 2 punten
4 – 6 jaar: 3 punten
6 – 8 jaar: 4 punten
Meer dan 8 jaar: 5 punten
3. Hoe oud was je toen?
--Waarde voor jaren:
0 – 2 jaar: 1 punt
2 – 4 jaar: 2 punten
4 – 6 jaar: 3 punten
6 – 8 jaar: 4 punten
Meer dan 8 jaar: 5 punten
4. Hoe belangrijk is je telefoon voor je? (Geef een cijfer van 1 tot 10)
--Waarde voor rapportcijfer:
1 - 2 : 1 punt
3 - 4: 2 punten
5 - 6: 3 punten
7 - 8: 4 punten
9 – 10: 5 punten
5. Wanneer heb je je telefoon bij je?
 School
 Sport
 Bijbaan
 Bij vrienden/familie
 Thuis
 Anders, namelijk…
Waarde voor aanvinken:
0 – 1 vakje: 1 punt
2 vakjes: 2 punten
3 vakjes: 3 punten
4 of 5 vakjes: 4 punten
Meer dan 5 vakjes: 5 punten
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6. Heb je WhatsApp op je smartphone?
 Ja (1 punt)
 Nee (0 punt)
7. Sinds wanneer heb je WhatsApp (groep of klas)?
--Waarde voor jaren:
0 – 2 jaar: 1 punt
2 – 4 jaar: 2 punten
4 – 6 jaar: 3 punten
6 – 8 jaar: 4 punten
Meer dan 8 jaar: 5 punten
8. Hoe oud was je toen?
--Waarde voor jaren:
0 – 2 jaar: 1 punt
2 – 4 jaar: 2 punten
4 – 6 jaar: 3 punten
6 – 8 jaar: 4 punten
Meer dan 8 jaar: 5 punten

9. Hoeveel uur besteed je gemiddeld per dag aan WhatsApp?
 0 tot 1 uur (1 punt)
 1 tot 2 uur (2 punten)
 2 tot 3 uur (3 punten
 3 tot 5 uur (4 punten)
 Meer dan 5 uur (5 punten)
10. Hoeveel berichten stuur je gemiddeld per dag via WhatsApp (schatting)?
 0 tot 10 berichten (1 punt)
 10 tot 50 berichten (2 punten)
 50 tot 100 berichten (3 punten)
 Meer dan 100 berichten (4 punten)
11. Hoeveel berichten ontvang je gemiddeld per dag via WhatsApp (schatting)?
 0 tot 10 berichten (1 punt)
 10 tot 50 berichten (2 punten)
 50 tot 100 berichten (3 punten)
 Meer dan 100 berichten (4 punten)
12. In hoeveel WhatsApp-gesprekken stuur je vrijwel dagelijks berichten?
 1 a 2 gesprekken (1 punt)
 2 tot 5 gesprekken (2 punten)
 5 tot 10 gesprekken (3 punten)
 Meer dan 10 gesprekken (4 punten)
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13. Gebruik je autocorrectie of een woordvoorspeller in WhatsApp?
 Ja (1 punt)
 Nee (0 punt)
14. Gebruik je automatische hoofdletters in WhatsApp?
 Ja (1 punt)
 Nee (0 punt)
15. Maak je gebruik van WhatsApp-taal (zoals afkortingen, herhaalde letters, enz.)?
 Ja (1 punt)
 Nee (0 punt)
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Bijlage VII. Nakijkmodel schrijfopdrachten
Hieronder volgt het nakijkmodel voor de schrijfopdrachten die zijn uitgevoerd door de respondenten.
Het nakijkmodel is opgezet volgens het Referentiekader taal en rekenen (SLO, 2009). Aan de hand
van dit referentiekader is bepaald dat de respondenten in ieder geval taalniveau 2F moeten beheersen.
De schrijfopdrachten worden daarom nagekeken aan de hand van de 2F-richtlijnen voor spelling en
grammatica. Zie Tabel 2 voor een overzicht van het referentiekader.

Tabel 2: Niveaus voor spelling, interpunctie en grammaticale begrippen voor werkwoordsspelling. (SLO, 2009)
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Nakijkmodel schrijfopdrachten
Respondent
Aantal woorden schrijfopdracht
Aantal fouten
(NB. Meerdere dezelfde fouten in één woord
gelden als 1 fout)
Alfabetische spelling
Juiste schrijfwijze van volgens de officiële spelling van de Nederlandse taal.
Zelfstandige naamwoorden
Orthografische spelling
Lettergrepen
a) verdubbeling of verenkeling
b) afbreekregels
Woordgrenzen
a) aaneen- of losschrijven
Morfologische spelling
Assimilatie
Meervoudsvorming
Bijvoeglijk naamwoord
Verkleinwoorden
Achtervoegsels
’s of -s
Meervouds -n
Morfologische spelling (syntaxis)
Persoonsvorm
a) homofone gevallen: tegenwoordige tijd stam op –d
enkelvoud (hij wordt/word) +
b) tegenwoordige tijd (klankvaste of zwakke)
werkwoorden, enkelvoud +
c) verleden tijd (klankvaste of zwakke) werkwoorden
met stam op –d of –t
Voltooid deelwoord
a) Logografisch: kennis van vaststaande combinatie
tussen klank en teken zoals /sj/ geschreven als –cha) spelambigue woorden (mauwen, mouwen)
AANTAL SPELFOUTEN
Leestekens
Hoofdletters (bij eigennaam en directe rede) en
punten
Vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens
AANTAL LEESTEKENFOUTEN
Totaal aantal fouten (TOTAALSCORE:)
Opmerkingen:
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Bijlage VIII. Voorbeeld schrijfteksten
Voorbeeld schrijftekst leesconditie
Mijn droom vakantie is dat ik met een paar vrienden of met mijn familie op reis ga naar New
Zeeland om de mooie stranden en het landschap te zien. En naar Zimbabwe, Mozamique en
nog een paar landen in Afrika voor een mooie rondreis, dan ga ik met mijn reisgenoten naar
Japan voor de mooie Cultuur. daarna gaan we naar Mogoliê, Tibet en Nepal voor de Cultuur
en de bergen. Als ik al in die landen ben geweest zou in nog ergens naartoe willen waar net
zoals de landen die ik net genoemd heb veel natuur is. Er zijn vast nog meer mooie landen en
plekken op de wereld maar daar ben ik of al geweest of daar wil ik nog naartoe.
4 spelfouten (rood)
3 leestekenfouten (groen)
121 woorden

Voorbeeld schrijftekst appconditie
over 5 jaar ben ik een Hbo’er en ben ik bezig met mijn studie. Na HBO zou ik graag verder
willen gaan op de universiteit. Over 5 jaar zou ik ook graag mijn rijbewijs willen hebben en
heel misschien mijn eigen auto. Graag zou ik ook willen werken Bij een supermarkt of een
bedrijf. Ik zou graag de techniek kant op willen gaan. Eigenlijk zou ik graag een
profvoetballer willen worden. Ik zit op voetbal. Ik zou graag technologische dingen willen
ontwerpen als ik de techniek kant op ga.
4 spelfouten (rood)
3 leestekenfouten (groen)
87 woorden
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