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1. Context 

Sociale media zijn niet weg te denken uit het dagelijks leven. Dit is voor kinderen niet 
anders. Zij komen steeds vaker en op steeds jongere leeftijd in aanraking met sociale 
media. Zo zitten ze al op SnapChat, YouTube en WhatsApp op de leeftijd van 5 à 6 
jaar. Ze bekijken en delen volop foto’s en video’s, sluiten online ‘vriendschappen’, 
geven feedback op elkaars profiel, hunkeren naar likes en spelen spelletjes voor 
kinderen ver boven hun leeftijd. Sociale media brengen de wereld tot bij jonge 
kinderen. Dan stelt de vraag zich wat dat met hen doet.  

Waarom is die vraag zo belangrijk? Kinderen zitten volop in de ontwikkeling en leren 
aan een snel tempo bij. Hoe deze ontwikkeling verloopt en wat ze allemaal leren, 
hangt grotendeels af van hun omgeving. Het is de omgeving die kinderen een spiegel 
voorhoudt, rolmodellen aanreikt en ‘voorbeeld’gedrag toont. Steeds meer bestaat 
deze omgeving, naast de ouders en het onderwijs, uit sociale media. Hoe bepalen 
sociale media mee hun blik op de wereld en welke weerslag heeft dit op hun 
identiteitsontwikkeling? Om daar een antwoord op te krijgen, dienen we het gebruik 
van sociale media door kinderen in kaart te brengen.  

Hierbij aansluitend wordt de digitale kloof bij kinderen van naderbij bekeken. Kinderen 
die niet mee kunnen in de digitale samenleving, zijn mogelijk niet de kinderen waarvan 
dit gedacht wordt. Kansarmoede krijgt een andere invulling als het gaat over digitale 
vaardigheden en mediawijsheid. De praktijk toont aan dat het bezit van media niet 
de kwestie is. Het bezit van media houdt nog niet per definitie ‘toegang tot media’ in. 
Welke zaken leiden dan tot digitale exclusie? En op welke manier kunnen we inzetten 
op digitale inclusie? Dit vereist inzicht in welke kinderen al dan niet dreigen achter te 
trappelen in de digitale samenleving. 

De focus op jonge kinderen hierin is essentieel. Ze zijn weinig betrokken in studies naar 
sociale media en de impact ervan. Dit in tegenstelling tot jongeren waarbij al is 
vastgesteld dat sociale media grondig ingrijpen in hun leven, identiteit en 
ontwikkeling. Sociale media kneden mee hun identiteit en het beeld dat ze van 
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zichzelf en van de wereld hebben. Jongeren vormen vaak de jongste doelgroep van 
studies. Dat een aantal sociale media de onderste leeftijdsgrens op 13 jaar legt, speelt 
hier mogelijk in mee. Hoe zit dat net met deze leeftijdsgrens? Is deze er, zoals de praktijk 
soms beweerd, om jonge kinderen te beschermen tegen de risico’s en negatieve 
aspecten van sociale media? Dit komt verder in het dossier aan bod.  

2. Onderzoeksopzet 

Dit dossier wil het gebruik van en de toegang tot media en sociale media bij kinderen 
van 5 tot 10 jaar in kaart brengen. De essentie is te ontdekken hoe kinderen zich 
ontwikkelen in het licht van sociale media. Het dossier baseert zich op voorgaande 
studies en literatuur om aan te geven wat sociale media zijn, hoe kinderen het 
gebruiken, wat ze er op doen en wat de identiteitsontwikkeling van kinderen inhoudt.  

Bijkomend is er tussen juni en november 2017 een onderzoek gedaan door VZW 
sCooledu. Dit onderzoek bestond uit twee luiken. In een eerste luik werden kinderen 
van het 1ste tot en met het 5de leerjaar uit 9 lagere scholen  in Vlaanderen en Brussel 
klassikaal bevraagd. Het doel hiervan was na te gaan hoeveel kinderen op sociale 
media zitten, op welke sociale media, hoe vaak en wat ze erop doen. Tot slot werd 
bevraagd welke positieve en negatieve ervaringen dit voor hen meebrengt. De 
reacties en de feedback van de leraren tijdens de bevraging werden meegenomen 
in het onderzoek.   

Tabel 1 
Aantal leerlingen opgedeeld per geslacht en leerjaar 
Geslacht 1ste 

leerjaar 
2de 
leerjaar 

3de 
leerjaar 

4de 
leerjaar 

5de 
leerjaar 

Totaal 

Meisjes 85 16 79 61 32 273 
Jongens 89 27 71 64 32 283 
Totaal 174 43 150 125 64 556 

Het tweede luik omvat de bevraging van leraren lager onderwijs in Vlaanderen en 
Brussel via een online vragenlijst. Deze vragenlijst werd 113 keer ingevuld door leraren 
en ander onderwijspersoneel zoals zorgcoördinatoren en directeurs. De vragenlijst 
gaat in op wat leraren zien bij de leerlingen met betrekking tot sociale media. Er werd 
ook gevraagd naar de mate waarin de school inzet op mediawijsheid en de 
toegankelijkheid van digitale media en internet bij leerlingen. Welke kinderen zijn 
volgens de leraren niet in de mogelijkheid thuis online te gaan. Heeft armoede of een 
andere afkomst hierop een impact? Of heeft dit te maken met de betrokkenheid of 
bescherming van de ouders? Zo wil deze studie nagaan waar de digitale kloof bij 
kinderen zich bevindt.   
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In wat volgt, worden de resultaten van het onderzoek bij de leerlingen en leraren 
besproken. Dit gebeurt in chronologie van de gehanteerde bevraging.  

3. Onderzoeksresultaten leerlingen 

TOEGANG TOT MEDIA IN THUISCONTEXT 

Van tablets tot smartphones, bijna iedereen heeft wel toegang tot een mobiel toestel.  
Kinderen zijn tegelijkertijd bezig met verschillende media alsof het niets is. Ze zijn thuis 
omringt door mobiele toestellen en vaste computers. Zo hebben de meeste kinderen 
thuis toegang tot een iPad of tablet en een laptop. Eén derde bezit zelfs een 
persoonlijke of gedeelde smartphone. 

Tabel 2 
Toegang tot verschillende media bij meisjes en jongens 

 Meisjes Jongens Totaal 
Computer 37% 42% 40% 
Laptop 77% 82% 79% 
IPad of tablet 85% 83% 84% 
Smartphone (persoonlijk 
bezit) 

34% 37% 35% 

 

AANTAL OP SOCIALE MEDIA EN FREQUENTIE 

Van de leerlingen zit 81% van de meisjes en 86% van de jongens op sociale media. 
Van deze meisjes zit 48% dagelijks en 34% wekelijks op sociale media. Van de jongens 
zit 60% dagelijks en 30% wekelijks op sociale media.  

Je zou denken dat het aantal kinderen op sociale media enorm wordt opgetrokken 
door de hogere leeftijdsgroepen. Maar ter vergelijking: in het 1ste leerjaar zit tussen de 
75% en 85% (exacte verhouding = 83%, maar bij de jongste leerlingen zit er een 
foutenmarge op) op sociale media en in het 5de leerjaar 88%. Zo zit 81% van de 
leerlingen in scholen met veel arme en/of allochtone leerlingen op sociale media. In 
de overige scholen is dit 86% van de leerlingen. Dit is geen betekenisvol verschil en 
bevestigd eerdere studies die aantoonden dat er geen opmerkelijke verschillen zijn 
tussen allochtone en autochtone leerlingen wat betreft toegang tot media en gebruik 
van sociale media. 

WELKE SOCIALE MEDIA 

De meest gebruikte sociale media bij kinderen zijn YouTube, MineCraft en sociale 
media om te videochatten zoals Skype en FaceTime. YouTube werd niet opgenomen 
in onderstaande grafiek. YouTube wordt vaak in klasverband gebruikt, wat maakt dat 
praktisch alle kinderen er mee in aanraking komen. Bij het spelen op de Playstation, 
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Nintendo, Wii en Xbox werden enkel de kinderen in de data opgenomen die tijdens 
deze bezigheid online communiceren met anderen via die media.  

 

Tijdens de bevraging van de leerlingen werd ruimte gelaten voor eigen inbreng. Dit 
werd gelabeld als ‘andere’ en omvat onder meer Roblox, Hayday, FourSquare, 
Tumblre, Twitter en Epoxy. Er zijn zelfs 15 meisjes en 29 jongens die een eigen YouTube-
kanaal hebben.  

VIDEOCHAT VOOR MEISJES EN MINECRAFT VOOR JONGENS 

De voorkeur voor bepaalde sociale media verschilt bij meisjes en jongens. Bij meisjes 
zijn sociale media waarop je kan videochatten zoals Skype en FaceTime het 
populairst, gevolgd door SnapChat en Musical.Ly. De meeste jongens zitten op 
MineCraft, gevolgd door sociale media om te videochatten en Clash Royale.  
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POSITIEVE EN NEGATIEVE ERVARINGEN MET SOCIALE MEDIA 

Deze vraag peilt naar de positieve en negatieve ervaringen die leerlingen hebben 
met sociale media. Er werd gevraagd naar wat hen verdrietig, boos of ongelukkig 
maakt op sociale media. Bijkomend werd gevraagd waarvan ze gelukkig en blij 
maakte op sociale media.   

Verschillende positieve en negatieve ervaringen kwamen bij de leerlingen naar 
boven. Hieronder worden ervaringen weergegeven die meermaals aan bod kwamen 
bij de bevraging van de leerlingen.  

Dat sociale media toelaten om creatief aan de slag te gaan, kwam in 15 van de 26 
bevraagde klassen naar voor. Kinderen gaven aan dat ze het fijn vinden op MineCraft 
een virtuele wereld te kunnen bouwen. Ze zijn hierin vrij om het naar eigen smaak te 
doen. Bij meisjes ging dit voornamelijk over het bewerken van foto’s op SnapChat en 
creëren van verhalen met filmpjes en muziek op Musical.Ly. Zelf iets creëren staat bij 
beiden voorop.  

In 12 van de 26 klassen gaven kinderen aan dat ze het leuk vinden dat sociale media 
hen toestaat in verbinding te staan met vrienden en familie. Met vrienden kunnen ze 
nog meer in contact staan na schooltijd. Kinderen van wie familie- of gezinsleden 
afwezig zijn in de fysieke wereld, staan graag online in contact met hen via Skype of 
FaceTime.    

Het bekijken van video’s via YouTube en Musical.Ly vonden leerlingen in 8 klassen zeer 
leuk. Het is ontspannend en grappig.  

Tot slot kwam aan bod dat kinderen graag samenwerken en samen spelen via sociale 
media, dat ze het leuk vinden om zaken bij te leren online en dat sociale media hen 
entertainment biedt.  
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Dat kinderen zich online wel eens uitgesloten voelen, kwam meermaals aan bod 
tijdens de bevraging. Dit ook bij leerlingen die geen gebruikmaken van sociale media 
en net omwille daarvan een gevoel hebben niet mee te kunnen praten met 
leeftijdsgenoten.  

Kinderen hebben negatieve ervaringen met ongepaste inhoud waarmee ze via 
sociale media in contact komen. Zo hadden meerdere kinderen al enge, 
gewelddadige en trieste video’s gezien. Maar het gaat verder dan dat, ongepaste 
inhoud gaat ook over wat allemaal geschreven en gezegd wordt op sociale media. 
Zo komen ze in aanraking met racisme, negatieve opmerkingen en ongepast 
taalgebruik. Dit kan gaan van beledigingen tot vuile woorden, al dan niet gericht 
tegen de kinderen zelf.  

4. Onderzoeksresultaten leerkrachten  

DEELNEMERS 

Tabel 3 geeft het aantal mannelijke en vrouwelijke leraren per leerjaar weer. In het 
dossier wordt in bepaalde gevallen enkel gebruik gemaakt van de data van leraren 
van het 1ste tot en met het 5de leerjaar. Dit gebeurt wanneer de antwoorden van 
leraren vergeleken worden met deze van de leerlingen.  
 
In de vragenlijst werd gevraagd naar de geboortedatum van de deelnemers. De 
leeftijden werden bekomen door de geboortedatums van het jaartal af te trekken. 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 41 jaar. De jongste deelnemer is 21 jaar 
en de oudste is 64 jaar.   
 
Van de deelnemers is 26.5% (N = 30) actief in een sociaal-etnisch gesegregeerde 
school. Een sociaal-etnisch gesegregeerde school wordt hier omkaderd als een 
school waar meer dan 50% van de leerlingen kansarm zijn en/of een andere etniciteit 
hebben.  
 
Tabel 3 
Mannelijke en vrouwelijke leraren per leerjaar 
Leerjaar/ 
Geslacht 

1ste lj 2de lj 3de lj 4de lj 5de lj 6de lj Ander  Totaal 

Vrouw 9 10 11 8 16 9 20 83 

Man 0 1 1 5 5 6 12 30 

Totaal 9 11 12 13 21 15 32 113 

Noot. Onderwijspersoneel zoals directieleden, zorgcoördinatoren, ICT-coaches en 
leraren die lesgeven in meerdere leerjaren vallen onder de noemer ‘ander’.  
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Tabel 4 geeft het aantal jaar ervaring weer van de leraren en het onderwijspersoneel. 
De meeste deelnemers (N = 49) hebben meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs.  

Tabel 4 
Aantal jaar ervaring 
Ervaring in jaar N % 
0-5 jaar 16 14.2 
6-10 jaar 19 16.8 
11-20 jaar 29 25.7 
> 20 jaar 49 43.4 
Totaal  113 100 

 

Onderstaande figuur geeft aan dat meer dan de helft van de deelnemers (56.6%) 
actief is in het gesubsidieerd vrij onderwijs. 

 

 

  

INZET OP MEDIAWIJSHEID IN DE SCHOOL 

In welke mate zet de school van de leraar of het onderwijspersoneel in op 
mediawijsheid bij de leerlingen op vlak van begrip, gebruik, communicatie en 
inzicht.  
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% M 
School streeft bij 
leerlingen na dat 
ze  

Helemaal 
oneens 

Oneens Eerder 
oneens 

Eerder 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

N.v.t.  

Inzicht hebben in 
media in het 
algemeen 

0 0 2.7 14.2 42.5 38.1 2.7 Eens 

Begrijpen hoe 
media gemaakt 
worden 

0.9 1.8 10.6 22.1 47.8 15.9 0.9 Eerder 
eens 

Zien hoe media 
de werkelijkheid 
kleuren 

0 0 8 23 46 21.2 1.8 Eerder 
eens 

Apparaten, 
software en 
toepassingen 
kunnen 
gebruiken 

0.9 0 7.5 9.3 32.7 47.7 1.9 Eens 

Zich kunnen 
oriënteren binnen 
media-
omgevingen 

0 0.9 2.8 20.6 51.4 23.4 0.9 Eerder 
eens 

Informatie online 
kunnen vinden 
en verwerken 

0 0.9 4.7 10.3 36.4 45.8 1.9 Eens 

Via media inhoud 
kunnen creëren 
zoals presentaties 

0 0.9 5.6 13.1 33.6 43.9 2.8 Eens 

Online 
participeren in 
sociale 
netwerken 

1.9 15.9 23.4 16.8 27.1 2.8 12.1 Eerder 
oneens 

Kunnen 
reflecteren op 
het eigen 
mediagebruik 

0.9 2.8 10.3 17.8 43 23.4 1.9 Eerder 
eens 

Doelen kunnen 
realiseren met 
media 

0 1.9 5.6 13.1 48.6 29 1.9 Eerder 
eens 

 

LEERLINGEN MET TOEGANG TOT INTERNET EN MEDIA  

De vragenlijst ging na hoeveel % van hun leerlingen toegang heeft tot internet en 
media in de thuiscontext. De meerderheid van de leraren (64.5%) geeft aan dat 81-
100% toegang heeft. In tabel X wordt dit overzichtelijk weergegeven.  
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Tabel 5 
% leerlingen dat volgens onderwijspersoneel toegang tot internet en media 
Aantal leerlingen N % 
21-40% 1 0.9 
41-60% 8 7.5 
61-80% 25 23.4 
81-100% 69 64.5 
Geen idee 4 3.7 
Totaal 107 100 

Als we de antwoorden vergelijken op vlak van het al dan niet lesgeven in sociaal-
etnisch gesegregeerde scholen, zien we dat onderwijspersoneel in sociaal-etnisch 
gesegregeerde scholen het aantal leerlingen met toegang tot internet en media 
lager inschatten. Respectievelijk 3.4% en 27.6% geeft aan dat ze denken dat slechts 
21-40% à  41-60% van de leerlingen toegang heeft. Het onderwijspersoneel dat niet 
actief is in sociaal-etnisch gesegregeerde scholen geeft minimum aan dat 61% 
toegang heeft. Tabel X geeft deze resultaten overzichtelijk weer. 

Tabel 6 
Aantal leerlingen die toegang tot media en internet volgens SES 
% toegang/ 
Sociaal-etnisch 
gesegregeerde 
school 

21-40% 41-60% 61-80% 81-100% Geen idee 

Ja 3.4% 27.6% 20.7% 44.8% 3.4% 
Nee 0% 0% 24.4% 71.8% 3.4% 

 

LEERLINGEN DIE GEEN OF WEINIG TOEGANG HEBBEN TOT MEDIA EN INTERNET 

De deelnemers kregen de vraag welke leerlingen volgens hen geen of weinig 
toegang tot media en internet hebben. Ze kregen 5 antwoordopties en mochten 
meerdere antwoorden aanvinken. De laatste antwoordoptie liet toe eigen inbreng te 
geven. De meerderheid (66.02%) denkt dat leerlingen uit kansarme gezinnen geen of 
weinig toegang hebben tot media en internet. De helft van de deelnemers denkt dat 
het leerlingen zijn die geen toestemming hebben van de ouders.  
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MOBIEL TOESTEL IN DE SCHOOL EN IN DE KLAS 

Mogen leerlingen een persoonlijk mobiel toestel op school gebruiken? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 13 11,5 12,1 12,1 

Nee 94 83,2 87,9 100,0 
Total 107 94,7 100,0  

Missing 999 6 5,3   
Total 113 100,0   

 
Mogen leerlingen een persoonlijk mobiel toestel in de klas gebruiken? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 15 13,3 14,0 14,0 

Nee 92 81,4 86,0 100,0 
Total 107 94,7 100,0  

Missing 999 6 5,3   
Total 113 100,0   

 

De grote meerderheid van de leraren en het onderwijspersoneel geeft aan dat 
leerlingen geen persoonlijk mobiel toestel op school (87.9%) of in de klas (86%) mogen 
gebruiken. Als toelichting geven ze veelal aan dat de school zelf over digitale 
toestellen beschikt en het niet nodig is dat leerlingen zelf een toestel dienen mee te 
nemen. Er werd vaak vermeld dat het oneerlijk zou zijn ten opzichte van leerlingen die 
geen persoonlijk mobiel toestel bezitten. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het principe BYOD (Bring Your Own Device) in 
het lager onderwijs niet tot weinig van kracht is.  
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SOCIALE MEDIA IN DE KLAS 

De vragenlijst ging na of het onderwijspersoneel reeds had gewerkt rond sociale 
media in de klas. Naast een dichotome antwoordoptie, was er optioneel ruimte voor 
toelichting.  

Van de leraren en het onderwijspersoneel geeft 54.2% aan al eens rond sociale media 
gewerkt te hebben met de leerlingen. Dit is iets meer dan de helft.  Dit cijfer kan 
genuanceerd worden als er gekeken wordt naar de antwoorden per leerjaar. Zo is er 
in het eerste leerjaar 22.2% van de leraren die gewerkt heeft rond sociale media. In 
het vijfde leerjaar is dat 70%.  
 

Meestal geven ze bij de toelichting aan dat ze werken rond cyberpesten, de gevaren 
en veilig internetgebruik. Een deel van het onderwijspersoneel geeft als argument dat 
ze er niet rond werken omdat de leerlingen nog zo jong zijn. Slechts enkelen geven 
aan dat ze inspelen op wat leerlingen zelf aanbrengen.  

 
Heb je al gewerkt rond sociale media in de klas? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 58 51,3 54,2 54,2 

Nee 49 43,4 45,8 100,0 

Total 107 94,7 100,0  

Missing 999 6 5,3   

Total 113 100,0   
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Heb je al gewerkt rond sociale media in de klas?  

 
 

Total Ja Nee 
In welk leerjaar geef je 
momenteel les? 

Eerste leerjaar % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

22,2% 77,8% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

3,4% 14,3% 8,4% 

Tweede 
leerjaar 

% within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

18,2% 81,8% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

3,4% 18,4% 10,3% 

Derde leerjaar % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

27,3% 72,7% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

5,2% 16,3% 10,3% 

Vierde leerjaar % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

41,7% 58,3% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

8,6% 14,3% 11,2% 

Vijfde leerjaar % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

70,0% 30,0% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

24,1% 12,2% 18,7% 

Zesde leerjaar % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

100,0% 
 

100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

24,1% 
 

13,1% 

Ander % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

60,0% 40,0% 100,0% 
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AANTAL LEERLINGEN OP SOCIALE MEDIA 

De deelnemers kregen de vraag hoeveel procent van hun leerlingen volgens hen op 

sociale media zit. Globaal gezien geeft 1/4de aan dat dit gaat om 0 tot 20%. Ongeveer 

1/4de geeft aan dat 61 à 80% van hun leerlingen op sociale media zit. Er zit dus veel 

spreiding in wat het onderwijspersoneel denkt. Als we dieper ingaan op deze vraag, 

kan gesteld worden dat leraren in de hogere jaren over het algemeen ook aangeven 

dat er meer leerlingen op sociale media zitten, waar leerkrachten in de lagere jaren 

het gebruik bij hun leerlingen veel lager inschatten.  

 
 

 
 

 

 
 
. 

 

 

 

 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

31,0% 24,5% 28,0% 

Total % within In welk 
leerjaar geef je 
momenteel les? 

54,2% 45,8% 100,0% 

% within Heb je al 
gewerkt rond sociale 
media in de klas? 

100,0% 100,0% 100,0% 

Hoeveel % van je leerlingen zit volgens jou op sociale media? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
 0-20% 26 23,0 24,3 24,3 

21-40% 23 20,4 21,5 45,8 
41-60% 13 11,5 12,1 57,9 
61-80% 25 22,1 23,4 81,3 
81-100% 13 11,5 12,1 93,5 
Ik heb geen 
idee 

7 6,2 6,5 100,0 

Total 107 94,7 100,0  
 999 6 5,3   
Total 113 100,0   
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FAVORIETE SOCIALE MEDIA VAN LEERLINGEN 

De deelnemers werden gevraagd de drie favoriete sociale media van hun leerlingen 
aan te vinken. De antwoordopties bestonden uit de logo’s van verschillende sociale 
media, zonder de naam. Aangezien een aantal deelnemers meer of minder dan drie 
opties aangeduid hadden, worden de antwoorden per sociale media opgesteld om 
chronologisch na te gaan welke als meest populair wordt gezien volgens de leraren. 
107 personen voltooiden deze vraag. Bijgevolg wordt de frequentie per sociale media 
op 107 als verhouding gezet om procenten te bekomen. 

 

 

 

 

Hoeveel % van je leerlingen zit volgens jou op sociale media? 
 
 
 
 

In welk leerjaar geef je momenteel les? Total 

1ste lj 2de lj 3de lj 4de lj 5de lj 6de lj Ander  
Hoeveel % 
van je  

leerlingen zit 
volgens jou op 
sociale 
media? 

0-20% 77,8% 36,4% 54,5% 8,3% 10,0%  20,0% 24,3% 

21-40% 22,2% 27,3% 18,2% 16,7% 20,0% 28,6% 20,0% 21,5% 

41-60%  9,1%  25,0% 10,0%  23,3% 12,1% 

61-80%  27,3%   50,0% 42,9% 20,0% 23,4% 

81-
100% 

  9,1% 33,3% 10,0% 28,6% 6,7% 12,1% 

Ik heb 
geen 
idee 

  
18,2% 16,7% 

  
10,0% 6,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 N % 
Facebook 74 69.16 
MineCraft 35 32.71  
Instagram 29 27.10 
SnapChat 27 25.23 
WhatsApp 27 25.23 
Musical.Ly 21 19.63 
Messenger 15 14.02 
Skype 15 14.02 
Clash of Clans 11 10.28 
MSP 8 07.48 
FaceTime 7 06.54 
Clash Royale 7 06.54 
Pinterest 5 04.67 
Twitter 1 0.93 
FourSquare 0 0 
Tumblr 0 0 
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Meer dan 1 op de 3 leraren en onderwijspersoneel gaf Facebook op als één van de 
favoriete sociale media van leerlingen. Naast deze sociale media zijn de visies van de 
deelnemers zeer gespreid. 1 op 3 geeft, in overeenstemming met de realiteit, aan dat 
MineCraft één van de favoriete sociale media is van de leerlingen. Tot slot geeft 1 op 
4 aan dat Instagram, SnapChat en WhatsApp tot de favorieten behoren. 

NEGATIEVE ASPECTEN VAN SOCIALE MEDIA  

Zijn er negatieve zaken die je hoort op ziet bij de leerlingen als het gaat over sociale 
media? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 64 56,6 59,8 59,8 

Nee 43 38,1 40,2 100,0 
Total 107 94,7 100,0  

Missing 999 6 5,3   
Total 113 100,0   

 
Welke negatieve zaken hoor of zie je bij de leerlingen mbt sociale media? 

Indien de deelnemers aangaven dat ze negatieve zaken horen van of zien bij de 
leerlingen, kregen ze een 5 antwoordopties waarbij ze meerder antwoorden mochten 
geven. De 5de antwoordoptie ‘andere’ gaf ruimte voor eigen inbreng indien gewenst.  

 n % 
Leerlingen voelen zich uitgesloten 25  
Leerlingen komen in aanraking met 
beledigingen, gemene en ongepaste 
woorden 

47  

Leerlingen komen in aanraking met 
ongepaste inhoud zoals video’s van 
terreuraanslagen 

16  

Leerlingen hebben een laag zelfbeeld door 
onrealistische rolmodellen op sociale media 

13  

Andere 
- Cyberpesten 
- Verkeerde interpretatie 
- Sociale druk 
- Ruzies verder zetten 
- Vechtspelletjes nadoen  

5  
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Hebben sociale media volgens jou een negatieve impact op leerlingen? 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 62 54,9 61,4 61,4 

Nee 39 34,5 38,6 100,0 
Total 101 89,4 100,0  

Missing 999 12 10,6   
Total 113 100,0   

 

POSITIEVE ASPECTEN VAN SOCIALE MEDIA  

Zijn er positieve zaken die je hoort of ziet bij de leerlingen als het gaat over sociale 
media? 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 68 60,2 67,3 67,3 

Nee 33 29,2 32,7 100,0 
Total 101 89,4 100,0  

Missing 999 12 10,6   
Total 113 100,0   
 

Welke positieve zaken hoor of zie je bij de leerlingen mbt sociale media? 

Hebben sociale media volgens jou een positieve impact op je leerlingen? 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 62 54,9 61,4 61,4 

Nee 39 34,5 38,6 100,0 
Total 101 89,4 100,0  

Missing 999 12 10,6   
Total 113 100,0   

 

5. Conclusies 

Veel leerlingen hebben in de thuiscontext toegang tot een laptop (79%), tablet of 
Ipad (84%). 

De meerderheid van de leerlingen zit op sociale media (81% meisjes en 86% jongens).  
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Bij de jongens is MineCraft het meest populair (63%), gevolgd door FaceTime en Skype 
(50%) en Clash Royale (41%). Bij meisjes zijn FaceTime en Skype (53%), SnapChat (38%) 
en Musical.Ly (33%) het meest populair.  


