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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 
 
 
Veel politici, beleidsmakers, journalisten en ouders lijken de neiging te hebben zich 
zorgen te maken over jongeren. Terwijl die zorgen traditioneel betrekking hebben 
op de gezondheid van jongeren en hun prestaties op school, hebben ze tegen-
woordig ook betrekking op ‘burgerschap’ – een containerbegrip dat aan tal van po-
litieke en maatschappelijke vormen van actie en engagement refereert, zoals 
stemmen, kranten lezen, meedoen aan demonstraties, en de buren helpen. En om-
dat jongeren zo van het internet lijken te houden – volgens een recente peiling van 
het STIR gebruikt 99 procent van de Nederlandse jeugd het internet gemiddeld 
tien uur per week of langer – doemt de vraag op of het internet een positieve rol 
kan vervullen in het promoten van hun burgerschap offline of nieuwe vormen van 
burgerschap online kan faciliteren. 

Die vraag hebben wetenschappers wereldwijd opgepakt. In ‘optimistische’ 
studies wordt geconcludeerd dat het internet veel potentie heeft om jongeren en 
andere leeftijdsgroepen te helpen met het bedrijven van goed burgerschap. Dit po-
tentieel wordt onder meer gevonden op online plekken waar men moderne vor-
men van activisme kan bedrijven (zoals het ondertekenen van een online petitie), 
met anderen in debat kan gaan (op webfora), sociale netwerken kan onderhouden 
(via profielwebsites zoals Hyves.nl), of nieuws kan consumeren (via websites als 
Nu.nl). In diverse studies wordt tevens duidelijk gemaakt hoe dit potentieel 
daadwerkelijk wordt geëxploiteerd. De meer ‘sceptische’ onderzoekers stellen ech-
ter dat het internet door een selecte groep mensen wordt gebruikt voor maat-
schappelijke of politieke doeleinden, namelijk door personen die reeds actief en be-
trokken zijn. 

Hoewel deze wetenschappelijke literatuur zeer snel is gegroeid, blijft er een 
reeks belangrijke vragen onderbelicht over de rol van het internet in het burger-
schap van jongeren. In dit proefschrift wordt op een selectie van die vragen inge-
gaan door middel van een aantal empirische studies in de Nederlandse context. 
Nadat in hoofdstuk 1 de contouren van het maatschappelijke en wetenschappelijke 
debat over het online en offline burgerschap van jongeren worden geschetst, wordt 
op basis van een ‘review essay’ in hoofdstuk 2 de onderzoeksagenda van dit proef-
schrift nader afgebakend binnen vier thema’s: (1) hoe het web wordt geprodu-
ceerd; (2) wat de inhoudelijke kenmerken zijn van het web; (3) hoe het internet 
wordt gebruikt; (4) en wat mogelijke attitudes zijn die maatschappelijke of politie-
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ke vormen van internetgebruik beïnvloeden. Binnen deze thema’s wordt een aan-
tal issues nader uitgewerkt en onderzocht in hoofdstuk 3 t/m 7. 

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de manieren waarop de doelstel-
lingen, routines, perspectieven en mogelijkheden van bepaalde webproducenten 
(overheden en NGOs) zich wel en niet zouden kunnen vertalen in online inhoud 
met een potentieel om het burgerschap onder jongeren te promoten. Dit onderzoek 
is gebaseerd op een kwalitatieve inhoudsanalyse van 50 websites en semi-
gestructureerde diepte-interviews met de producenten van 15 websites. Eén van 
de centrale conclusies van dit onderzoek is dat het maatschappelijke of politieke 
potentieel van online teksten en activiteiten gelimiteerd kan worden als webpro-
ducenten zich voornemen om hun websites ‘positief’ en ‘verteerbaar’ (kort en 
krachtig) te maken, of als webproducenten het idee hebben dat jongeren – als een 
homogene groep – reeds bereid zijn om actief en betrokken te zijn. 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op emotionaliteit als een meer specifiek 
onderdeel van online teksten en beelden die NGOs inzetten om jongeren te berei-
ken en te mobiliseren. Op basis van een casestudie van de Nederlandse jongeren-
websites van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, wordt door middel van 
een kwalitatieve inhoudsanalyse gedemonstreerd hoe de genoemde websites ge-
bruik maken van materiaal dat aan angst en enthousiasme appelleert. Op basis van 
dit onderzoek wordt vervolgens besproken hoe de saillantie van online teksten en 
beelden met emotionele consequenties noopt tot een uitbreiding van de gangbare 
onderzoeksfocus van wetenschappers. Kort gezegd: als meer aandacht wordt be-
steed aan eventuele emotionaliteit in webinhoud, dan kunnen de politieke en 
maatschappelijke functies en potenties van het internet in het leven van jongeren 
op een meer precieze en alomvattende wijze worden geëvalueerd. 

Hoofdstuk 5 gaat over de manieren waarop online en offline maatschappelij-
ke of politieke activiteiten van jongeren met elkaar samenhangen en zich verbin-
den in zogenoemde ‘participatiemodi’. Op basis van een enquête (N=808) en door 
middel van confirmatieve factoranalyse, wordt in dit hoofdstuk aangetoond dat 
online en offline activiteiten onder jongeren in vier participatiemodi kunnen sa-
menkomen: Politiek, Activisme, Consumptie (‘buycotten’) en Discussie. Hiermee 
levert dit hoofdstuk een fundamentele kritiek op de grote aandacht die in de litera-
tuur wordt gegeven aan het concept ‘online participatie’, als een participatievorm 
die op zichzelf staat en onafhankelijk van offline activiteiten wordt bedreven.  
 In hoofdstuk 6 wordt op basis van een enquête (N=819) en door middel van 
structural equation modeling onderzocht of politieke interesse en politieke kennis een 
bepalende rol speelden in het door jongeren gebruiken van Kieskompas.nl en 
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Stemwijzer.nl voor aanvang van de Nederlandse parlementsverkiezingen van no-
vember 2006. De resultaten van dit onderzoek wijzen onder andere uit dat de be-
treffende websites niet alleen door jongeren met een hoge politieke interesse en 
kennis werden gebruikt, maar door een bredere groep. Dat resultaat staat haaks op 
de bevindingen van andere studies waarin wordt geconcludeerd dat het internet 
vooral door de meer actieve, betrokken en geïnformeerde mensen voor maat-
schappelijke of politieke doeleinden wordt gebruikt. Het afwijkende gebruik van 
Kieskompas en Stemwijzer wordt in hoofdstuk 6 gerelateerd aan de context waar-
in de genoemde websites worden gebruikt en aan het gebruikskarakter van die 
websites, en besproken in relatie tot de gangbare theoretische en methodologische 
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan mainstream wetenschappelijk on-
derzoek naar de maatschappelijke en politieke exploitatie van het internet. 
 Hoofdstuk 7 bevat een kwalitatieve analyse van de rol van politiek zelfver-
trouwen in de online en offline participatie van jongeren. Gebaseerd op 10 focus-
groepsdiscussies met 52 jongeren, laat deze studie onder meer zien hoe jongeren 
hun politiek zelfvertrouwen en het belang daarvan articuleren in relatie tot hun al-
ledaagse ervaringen en doelstellingen met bepaalde activiteiten. Deze en andere 
bevindingen worden gerelateerd aan de wijze waarop politiek zelfvertrouwen 
doorgaans wordt geanalyseerd in kwantitatieve analyses (op basis van surveys), 
namelijk als een voorziening die qua aanwezigheid relatief stabiel is en bovendien 
intrinsiek relevant is voor maatschappelijke of politieke activiteiten. Het onderzoek 
dat in hoofdstuk 7 wordt gepresenteerd impliceert dat de betekenissen en functies 
van politiek zelfvertrouwen meer complex, divers en veranderlijk zijn dan vaak 
wordt aangenomen. 
 Hoofdstuk 3 t/m 7 hebben dus elk specifieke onderzoeksdoelen binnen de 
genoemde 4 onderzoeksthema’s. Hoofdstuk 3 en 4 zijn georiënteerd op webin-
houd, terwijl hoofdstuk 3 ook aandacht besteed aan webproductie. Hoofdstuk 6 is 
gericht op zowel het gebruik van het internet als attitudes die internetgebruik 
kunnen verklaren, terwijl hoofdstuk 5 zich beperkt tot het gebruik van het internet, 
en hoofdstuk 7 tot politiek zelfvertrouwen als een verklarende attitude. Tezamen 
bieden deze hoofdstukken een breed scala aan inzichten die gebruikt kunnen wor-
den om de mogelijke rol van het internet in het burgerschap van jongeren nader te 
begrijpen. In hoofdstuk 8 worden deze inzichten bij wijze van afsluiting eerst 
puntsgewijs geresumeerd en aansluitend kritisch besproken in relatie tot elkaar en 
tot enkele aanhoudende hiaten in kennis en reflectie in de thans beschikbare litera-
tuur. 




