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 ‘All we have to decide is what to do with the time that is given to us.’ (Ian McKellen als Gandalf in TLotR)‘I’m ready for my close-up.’ (Gloria Swanson als Norma Desmond in Sunset Blvd.)

Jongeren zijn ware grootverbrui-
kers van media. Ze lijken soms wel 
vergroeid met het beeldscherm. 
Bijna alle tien-  tot achttienjarigen 
hebben een smartphone, zo blijkt uit 
de Jeugd en Media Monitor 2015 
van Stichting Kennisnet en Medi-
awijzer.net. Van de middelbare 
scholen heeft 98% internettoegang. 
Gemiddeld zitten ze zes uur per 
dag achter een beeldscherm. Dat 
is dus langer dan ze op school zijn. 
Dat concludeert Patti Valkenburg, 
hoogleraar Media, Jeugd en 
Samenleving aan de Universiteit 
van Amsterdam en hoofd Onder-
zoekscentrum Jeugd en Media. 
Zij onderzocht voor haar boek 
Schermgaande jeugd (2014) de 
mediavoorkeuren en -gebruiken van 
jongeren tussen twaalf en vijftien 
jaar. Van die zes uur schermtijd 
wordt meer dan de helft besteed 
aan social media. Vooral WhatsApp 
en Snapchat zijn populair, gevolgd 
door sites voor groepscontacten als 
YouTube en Instagram. Huiswerktijd 
overigens inbegrepen: scholieren 
benutten media ook voor het zoe-
ken naar informatie en het uitwisse-
len van aantekeningen. Aan series 
en films, via televisie of online, zijn 
ze ruim anderhalf uur kwijt en aan 
gamen ruim een uur. Psycholoog 
Derk Zijlker, verbonden aan diverse 
onderzoekbureaus gespecialiseerd 
in jongerencultuur zoals Fonk, 
voegt daaraan toe dat het second 
screen gebruik van jongeren enorm 
toeneemt. ‘Het is slim om dat te 
in te zetten bij activiteiten waar je 
jongeren bij wilt betrekken.’

voorkeuren leiden ons naar be-
paalde content’, zo legt Valkenburg 
uit. ‘Als een kind bovengemiddeld 
geïnteresseerd is in geweld, dan zal 
het eerder gewelddadige media 
opzoeken. Waar het vervolgens 
weer door beïnvloed wordt.’ Een 
zelfversterkend effect dus. Zowel 
in positief als in negatief opzicht. 
Slechts een minderheid van 5 à 
10% ervaart schadelijke gevolgen 
door mediagebruik. Het gaat 
dan om kinderen die er gewoon 
gevoeliger voor zijn. Ter verduide-
lijking gebruikt Valkenburg meestal 
haar bloemenmetafoor. ‘De meeste 
kinderen zijn paardenbloemen, 
die groeien overal. Maar sommige 
zijn orchideeën. Die hebben een 
positieve context nodig anders 
verwelken ze.’  Het is van belang 
die kleine groep jongeren extra te 
beschermen. Het gevaar van con-
centratieproblemen, gameverslaving 
of gepest worden ligt op de loer. 

Puberbrein 
Waarin schuilt de aantrekkings-
kracht van media voor jongeren? 

Wereldwijd zien bioscopen het jongerenbezoek afnemen. Tegelijker-
tijd neemt de jeugd al multitaskend via first en second screens veel 
informatie en entertainment tot zich. Waarin schuilt de aantrekkings-
kracht van (sociale) media op jongeren? Wat is de plek en betekenis 
van beeldschermen in de jongerencultuur? Onderzoekers vertellen 
over de nieuwste inzichten.

Jeugd en schermen: gebruik, aantrekkingskracht en effect van media 

Onweerstaanbare schermen
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en series 
bieden 
waardevol-
le sociale 
lessen.’
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men

Patty Valkenburg

Positief
Als het gaat over media en jeugd 
komen vaak de schadelijke effecten 
in het nieuws. Valkenburgs bood-
schap is echter geruststellend: er 
zijn meer positieve dan negatieve 
effecten. Bij elk nieuw medium is 
er angst voor verlies van onschuld, 
vaardigheden of fatsoen, zo stelt 
ze. Maar er is geen reden tot pa-
niek. De meeste jongeren zijn juist 
gebaat bij nieuwe media. Zo is ga-
men goed voor het doorzettingsver-
mogen, ruimtelijk inzicht en creativi-
teit, werken social media positief op 
de sociale vaardigheden en bieden 
films en series waardevolle sociale 
lessen. ‘Tieners zijn bezig met het 
ontdekken van hun identiteit,’ licht 
Valkenburg toe, ‘zelfvertrouwen en 
zelfbeeld zijn belangrijk. Uit films 
kunnen jongeren halen hoe je een 
intiem gesprek kunt beginnen. Of 
hoe je in groepscontext humorvol 
kunt zijn.´ Op welke manier, hoe 
vaak en welke media we gebruiken 
en wat de effecten zijn, is afhanke-
lijk van individuele verschillen. Van 
invloed zijn bijvoorbeeld leeftijd, 
sociale context en gender. Jongens 
zijn voornamelijk geïnteresseerd 
in gamen en meisjes vooral in de 
sociale functies van media. Zij heb-
ben vaker dan jongens last van de 
sociale druk die bij social media kan 
voorkomen.

Orchidee 
Het gaat niet alleen om factoren 
van buitenaf. Ook genetische 
aanleg en temperament spelen een 
rol. ‘Persoonlijkheid en persoonlijke 

Tieners zijn bezig met het ontwikke-
len van hun identiteit, vriendschap-
pen en seksuele relaties. Social 
media appelleren aan de behoefte 
om met leeftijdgenoten in contact 
te staan. Anders dan bij volwas-
senen, zijn de offline en online 
wereld daarbij even belangrijk en 
even realistisch. Verder maakt het 
puberbrein meer dopamine aan 
en loopt de cognitieve ontwikkeling 
voor op de intuïtie. Deze mismatch 
maakt dat jongeren graag grenzen 
opzoeken. Ook in media voelen 
ze een verhoogde behoefte aan 
spanning en sensatie. Dit verklaart 
volgens Valkenburg ook de popu-
lariteit van horror- en vampierfilms. 
Pubers van nu houden ook van 
afwisseling en snelheid. Media voor 
jongeren zijn ook sneller gewor-
den, waarschijnlijk een proces van 
wederzijdse beïnvloeding. Daarom 
is Snapchat, vliegensvlug foto’s 
posten die binnen enkele seconden 
weer verdwijnen, ook zo interessant 
voor jongeren.

Jongerentrends
In essentie verschilt de jongeren-
cultuur niet van die van vroeger. 
Toch zijn er volgens Valkenburg 
drie trends die de jongeren van nu 
wezenlijk anders maakt. Met stip 

bovenaan staat het sociale aspect. 
‘Dat is echt volledig veranderd. 
Vooral bij jonge tieners. Vroeger 
mocht je van je moeder niet alleen 
naar buiten omdat het te laat was 
of te gevaarlijk. Nu hoef je niet 
naar buiten. Je kan op elk moment 
sociaal contact hebben.’ Vooral het 
samen beleven en daarover com-
municeren, vinden jongeren enorm 
belangrijk. ‘Zelfs gamen wordt 
samen gedaan en ondertussen 
praten ze met elkaar via Skype. 
In dat opzicht is de bioscoop 
geen sociale bezigheid. Je mag 
niet door de film heen praten of 
foto’s maken van het scherm om 
te delen.’
Een tweede trend is het snel op 
de hoogte willen zijn. Valkenburg: 
’Jongeren zijn nieuwsgrazers. Als 
eerste een game hebben ge-
speeld of de nieuwste film hebben 
gezien. Dat is enorm belangrijk. 

Het verhoogt 
de status in de 
groep.’ Vermoe-
delijk valt zo 
ook het illegaal 
downloaden 
te verklaren, 
‘maar,’ zo 
benadrukt ze, 
‘dat heb ik niet 
onderzocht.’ 
Een opval-
lend nieuw 
fenomeen is het 
volgen van tele-
visieseries. ‘Ook 

hier geldt: ik wil het nu én gratis. 
Dat is technisch mogelijk gewor-
den dankzij Netflix en streaming-
diensten’, verklaart Valkenburg. 
Remco Pijpers, coördinator van 
Jeugd en Media Monitor 2015 en 
expert jeugd en digitale media, 
onderstreept die populariteit. Hij 
zegt opvallend vaak scholieren te 
spreken die zelfs serieverslaafd 
zijn. Linda Duits, wetenschappelijk 
onderzoeker jeugd, media en 
populaire cultuur bij onder andere 
het Instituut Cultuurwetenschap-
pelijk Onderzoek  van Universiteit 
Utrecht, verklaart dat ook vanuit 

kwaliteit. ´Series zijn tegenwoordig 
van bijzondere kwaliteit. Dit maakt 
ze voor jongeren zelfs interessanter 
dan films. Series slagen erin een 
jong publiek aan zich te binden 
door onder andere seks en hard 
geweld in te zetten. En jongeren zijn 
dan niet gebonden aan de leeftijds-
grenzen van de keuring.’

Kijkwijzer
Classificatie is in de bioscoop-
branche onderwerp van debat. 
NVF-vicevoorzitter Hajo Binsbergen 
sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de filmbranche zelfs over een 
wenselijke herijking. Een aantal 
distributeurs vindt dat Kijkwijzer de 
aansluiting mist met de jeugd van 
nu. Desgevraagd zegt Binsbergen 
te willen benadrukken dat het gaat 
om een ‘herijking’ en dat betrok-
ken partijen in goede dialoog met 
elkaar zijn. ‘Kijkwijzer is een goed 
systeem, maar soms pakt het resul-
taat anders uit dan filmmakers in 
hun oprechtheid bedoeld hebben.’  
Hij doelt op young adult movies, 
een genre dat de laatste jaren in 
opkomst is en specifiek gericht op 
de jonge puber onder de zestien. 
Als directeur van Warner Bros. 
kreeg hij te maken met het bijstel-
len van Maze Runner: The Scorch 
Trials van 12+ naar 16+. Binsbergen 
vindt dat er voorbij wordt gegaan 
aan het unieke van dit genre dat 
juist bedoeld is voor 12+. ‘Impliciet 
zegt Kijkwijzer dus dat de film-
maker onverantwoordelijk bezig is 
en kinderen schade toebrengt met 
de film. Dat vind ik nogal wat.’ Een 
spanningsveld tussen praktijk en 
wetenschappelijke onderbouwing 
van Kijkwijzer? Overschatten film-
makers hun jonge publiek of loopt 
het classificatiesysteem achter? 
Valkenburg, lange tijd lid van de 
wetenschapscommissie van Kijkwij-
zer, zegt dat niet vergeten moet 
worden dat Kijkwijzer ontwikkeld 
is als handvat voor ouders om te 
beoordelen welke inhoud mogelijk 
schadelijk zou kúnnen zijn. ´Niet 
Kijkwijzer verplicht bioscopen om 
jongeren onder de zestien jaar te 
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‘Fucking vette foto man.’ (Valentijn Avé als Jos in Fissa)
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weigeren bij een 16+ film, maar de 
wetgever.’ De young adult movies 
vormen inderdaad een pijnpunt, 
stelt Jeugd en Media-onderzoeker 
Karin Fikkers die in februari 
promoveerde op de effecten van 
mediageweld bij jongeren. ‘Het 
gaat vaak om spannende films 
gebaseerd op boeken. De teleur-
stelling van veertienjarigen dat ze 
wel het boek mogen lezen, maar 
de film niet in de bioscoop mogen 
zien, is begrijpelijk.’ Volgens Fikkers 
loopt de wetenschap achter op de 
praktijk. ‘Dat is logisch. Het media-
landschap is de afgelopen vijf jaar 
zo snel veranderd. Ook hebben 
jongeren gemakkelijker toegang 
tot meer inhoud.’ Kijkwijzer heeft 
Fikkers aangetrokken voor advies 
over een update. Voor de opties 
die vanuit de praktijk worden geop-
perd, zoals de invoering van een 
14+ categorie of aanpassing van 
de vragenlijst waarmee aanbie-
ders van content de classificatie 
bepalen, gaat ze op zoek naar 
wetenschappelijke aanknopings-
punten. Een versoepeling van de 
wet, waardoor kinderen wel de 
bioscoopzaal in mogen onder 
volwassen begeleiding, zou Fik-
kers ook een goede optie vinden. 
‘Maar dat zeg ik als persoon, niet 
als wetenschapper. Dat is een 
maatschappelijk debat waar ook 
de politiek een rol in speelt.’

Tweaken 
Branchecijfers laten een daling van 

ale aspect. ‘Jongeren vinden het 
belangrijk om te kunnen communi-
ceren met elkaar over wat ze zien 
en wat ze daarvan vinden.’ Social 
media gebruiken om een hype 
te creëren, kan een goed idee 
zijn. Maar nooit tijdens de film, 
zo waarschuwen de onderzoe-
kers. Duits: ‘Dat werkt averechts. 
Jongeren waarderen de bios-
coop juist vanwege de immersive 
ervaring. Denk liever aan foto’s 
maken met een filmkarakter of de 
filmpremière op de achtergrond. 
Dit versterkt wat jongeren willen 
uitdragen met media als Snapchat: 
ik was erbij, ik was in the moment.’ 
Ook een speciale app kan goed 
werken. Zijlkers ervaring is echter 
dat jongeren dat alleen pikken als 
deze een duidelijke toegevoegde 
waarde heeft. ‘Zoek altijd de link 
met de content. Dat kan al met 
een stemopdracht, zoals The Voice 
doet. Wat jongeren nu fantastisch 
vinden is tweaken: je eigen ding 
aan bestaande content toevoegen 
en er zo een persoonlijke draai 
aan geven. Met een app je eigen 
hoofd monteren op een personage 
in een filmscène bijvoorbeeld. Om 
dat vervolgens natuurlijk te delen. 
Het allernieuwste is Tribe: een app 
waarmee je met één hand en een 
druk op de knop foto’s en filmpjes 
verstuurt die tijdelijk online blijven.’ 
De mediaontwikkelingen blijven 
voortsnellen. De wetenschappelijke 
inzichten en laatste jongerentrends 
vertalen naar de praktijk van 
de filmzaal, daarin ligt de ware 
uitdaging.
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Duits: ‘De 
bioscoop 
geldt nog 
steeds 
als een 
populair 
uitje onder 
jongeren.’

het bereik onder jongeren zien. 
Toch denkt Linda Duits dat de 
bioscoop nog steeds populair is 
onder jongeren. ‘De tegenhanger 
van digitalisering is dat ze op 
allerlei manieren juist meer fysiek 
samen willen komen. Samen 
studeren in de bieb bijvoorbeeld. 
De bioscoop past hier goed bij. 
Films in de bios gezien hebben, 
geeft nog steeds status.’ Psy-
choloog Derk Zijlker beaamt dit. 
‘Zolang de content maar goed 
is willen pubers graag naar de 
bioscoop. Ze ervaren het als een 
betaalbaar uitje in een veilige 
omgeving.’ Hoe kan de filmsector 
inhaken op de jongerencultuur? 
Volgens Valkenburg moeten we 
realiseren dat mediagebruik in 
het persoonlijke domein valt. ‘Net 
als kledingkeuze: bemoeienis van 
volwassenen is uit den boze. Dat 
wordt als betutteling ervaren.’ Ze 
raadt bioscopen aan om vooral 
rekening te houden met het soci-

Filmonderzoek zoekt aansluiting bij jongerenwereld
Hoe kan de filmbranche blijven aansluiten op de belevingswereld van 
jongeren?  Dat is de centrale vraag van het nieuwste, grootschalige onder-
zoek dat Stichting Filmonderzoek momenteel uitvoert. Na de constatering 
dat jongeren de afgelopen jaren minder vaak naar de bioscoop kwamen, 
heeft EYE namens de branche de opdracht gegeven tot onderzoek naar 
het bioscoop- en filmtheaterbezoek van jongeren. Inmiddels heeft Filmon-
derzoek, in samenwerking met onderzoeksbureau Youngworks, een kwali-
tatief onderzoek uitgevoerd door middel van focusgroepen, bestaande uit 
vriendenclubs samengesteld uit jongeren tussen zestien en negenentwintig 
jaar, verspreid over het land. De onderzoeksresultaten verwacht Filmonder-
zoek deze zomer te kunnen presenteren.

Kijkwijzer en 
online media.


