
 
In gesprek met jongeren over sociale media 
 
Algemene handreikingen 
• vraag vanuit oprechte belangstelling en vanuit erkenning van het plezier in 

het gebruik van sociale media 
• stel geen suggestieve vragen, maar vraag met een ‘open mind’ en stel 

vooral open vragen (hoe, vertel eens..., wat zou je doen als...) 
• moedig aan verder te vertellen, onder andere door door te vragen of door 

zogenaamde minimale aanmoedigingen (een knik, een ‘mmm’) 
• herhaal in eigen woorden en vraag om bevestiging: heb ik het goed 

begrepen? 
 
Suggesties voor vragen 
 
• Welke sociale media gebruik je? 
• Wat doe je vooral met sociale media? 
• Op welke apparaten heb je toegang tot je sociale media? 
• Op welke momenten maak je gebruik van sociale media? Hoeveel tijd 

besteed je gemiddeld per dag aan sociale media? 
 
Contact 
• Vertel eens wat over de online contacten die je hebt. Wie zijn het, hoeveel 

vrienden heb je, welke mensen volg je? 
• Hoe zie je het begrip ‘friend’? Zie je daar gradaties in? Zie je dat terug in 

de instellingen die je hebt gemaakt? 
• Wat deel je allemaal met anderen? 
• Wat zijn onderwerpen die je veel bespreekt of kenbaar maakt via sociale 

media? 
 
De mogelijkheden 
• Wat is het aantrekkelijke van de verschillende sociale media? 
• Wat levert het gebruik van sociale media voor je op? 
• Hoe zou je sociale media kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan 

entertainment of informele communicatie? Bijbaantje, club, studie? 
 
De keerzijde 
• Is er voor jou ook een keerzijde aan het gebruik van sociale media? 
• Wat ervaar je precies als het gaat om die nadelen? 
• Hoe ga je om met die nadelen? 
• Heb je wel eens wat vervelends meegemaakt met of gezien op sociale 

media? Hoe ben je daarmee omgegaan? Of hoe zou je ermee omgaan als 
er iets vervelends gebeurt? 

• Hoe zou het voelen als je twee of drie weken volledig afgesloten zou zijn 
van al je sociale media? 

 


