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Managementsamenvatting 
 
Deze trendstudie is onderdeel van één van de door het College van Bestuur van 
de Universiteit Utrecht gefinancierde projecten van het Expertisecentrum ICT in 
het onderwijs.  In deze studie is gekeken naar de te verwachten veranderingen 
in de leer –en informatieverwerkingsstijlen van toekomstige studenten, en naar 
de mogelijke gevolgen hiervan voor het universitaire onderwijs. 
 
De trendstudie is totstandgekomen op basis van een literatuurstudie en op basis 
van eigen uitgevoerd onderzoek dat bestond uit het houden van zeven 
groepsinterviews met leerlingen van 4 en 5 VWO. De uitkomsten van deze 
gesprekken zijn vergeleken met de bevindingen van de literatuurstudie.  
 
In deze trendstudie wordt de term ‘net-generatie’ gebruikt om de generatie te 
beschrijven die is opgegroeid met ICT (en na 1980 is geboren), en die met 
anderen in netwerken interacteert. 
 
Diverse auteurs dichten aan aan deze net-generatie de volgende eigenschappen 
toe:  
 

1. Snel en ongeduldig. Men reageert snel, maar verwacht ook dat anderen 
snel reageren.  

2. Leren door doen. Het leren door middel van experimenteren, het 
proefondervindelijk vaststellen hoe iets werkt, wordt als een van de 
voorkeuren van de net-generatie genoemd. 

3. Resultaatgericht. De net-generatie vraagt zich vaak af wat het doel is van 
een bepaalde activiteit en handelt als aan deze handeling een bepaalde 
beloning gekoppeld is.  

4. Sociaal en interactief. De net-generatie werkt graag samen met anderen 
en vindt het belangrijk om via ICT contacten te onderhouden met anderen. 

5. Multi-tasking. De net-generatie is in staat meerdere taken simultaan uit te 
voeren. 

6. Visueel ingesteld. De net-generatie laat zich sterker leiden door 
afbeeldingen dan door tekst. 

7. Verbonden & mobiel. De net-generatie is mobiel, voorzien van 
communicatietechnologie om op verschillende plaatsen in verbinding te 
staan met onder andere hun sociale kring. 

 
In de literatuurstudie (hoofdstuk 2) worden deze kenmerken nader uitgewerkt. 
Er wordt geconstateerd dat verschillende auteurs vooral opiniërende publicaties 
hebben geschreven. Er is weinig onderzoek naar de ‘net-generatie’ gedaan. In 
het kader van dit project is wel (beperkt) onderzoek uitgevoerd waarin is 
geprobeerd de hierboven beschreven kenmerken te onderbouwen. 
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In het algemeen versterken de uitkomsten van het onderzoek de opvattingen uit 
de literatuur. Desalniettemin worden in hoofdstuk 4 enkele belangrijke 
nuanceringen gemaakt. Jongeren gebruiken ICT bijvoorbeeld op een 
vanzelfsprekende manier, maar de mate waarin zij ICT gebruiken verschilt sterk.  
Ook ten aanzien van andere kenmerken worden nuanceringen gemaakt. Wel 
wordt door het uitgevoerde onderzoek bevestigd dat jongeren vermoedelijk 
vooral leren door te doen èn sociaal en interactief zijn. Voor het visueel ingesteld 
zijn, is geen bevestiging tijdens de groepsinterviews gevonden. Verder valt op  
jongeren gebruik maken van andere ICT-tools dan de tools die met name binnen 
het universitaire onderwijs worden gebruikt. Samenvattend kan worden 
geconcludeerd  dat de “geruchten over de net-generatie schromelijk overdreven 
lijken te zijn1”, maar dat de aankomende generatie studenten zich wel degelijk 
anders gedraagt in relatie tot ICT, informatie en kennis dan voorgaande 
generaties.  
 
Aangezien de 'net-generatie' een zeer pluriforme groep is, wordt in hoofdstuk 4 
ook aandacht besteed aan 'personalisatie': het verbeteren van de aansluiting bij 
de verschillen tussen studenten, zodat zij het gevoel krijgen ergens bij te horen 
en als persoon en niet als onderdeel van de massa te worden aangesproken 
(Lam, Rubens & Simons, 2006, p. 35).   
 
Hoofdstuk vijf bevat tenslotte een aantal aanbevelingen die betrekking op het 
kritisch tegen het licht houden van curricula en leerstof, de binnen het 
universitaire onderwijs in te zetten ICT-tools, personalisatie en het uitvoeren van 
meer onderzoek.  

                                               
1 Vrij naar Mark Twain. 
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1. Inleiding 

 
Eind 2005 heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht het 
projectplan van het Expertisecentrum ICT in het onderwijs (verder te noemen: 
Expertisecentrum) goedgekeurd. In dit projectplan worden drie thema’s 
beschreven die het Expertisecentrum in 2006 nader uit zal werken.  Eén thema is 
‘nieuwe vormen van onderwijs voor veranderende studenten’. In het kader van 
dit thema is een trendstudie uitgevoerd naar te verwachten veranderingen in de 
leer –en informatieverwerkingsstijlen van toekomstige studenten. Deze notitie 
vormt het resultaat van deze trendstudie. 
 
1.1. Doelstelling 
 
De trendstudie wil antwoord geven op de volgende vragen: 
- Hoe reëel, omvangrijk en universeel zijn de geschetste veranderingen?  
- Zou de universiteit er in zijn toekomstig onderwijs iets mee moeten en zo ja 

wat dan? 
- Welke consequenties heeft dit voor het universitair onderwijs, de manier van 

leren van toekomstige studenten en de rol voor ICT in het UU-onderwijs, 
zodat dat goed zal aansluiten bij de toekomstige behoeften? 

 
Recente publicaties (Prensky, 2001; Veen & Jacobs, 2004; Oblinger, 2005; 
Oblinger & Oblinger, 2005) stellen dat er bij de jeugd tussen de 7 en 18 in vele 
landen (waaronder Nederland) belangrijke veranderingen in leren en wijze van 
informatieverwerking te zien zijn. Deze veranderingen zijn het sterkst bij de 
jongste groep (7-12). Kernbegrippen die uit deze onderzoeken naar voren 
komen, zijn onder andere: bereikbaarheid, multitasking, interactiviteit, non-
lineariteit, gaming en visuele informatie. Auteurs als Oblinger en Veen stellen 
onder meer dat het onderwijs zou moeten inspelen op deze veranderingen om 
aansluiting bij de ‘net-generatie’ niet te verliezen. Voorbeelden van deze 
mogelijke aansluiting zijn: 

• vergroten van de mogelijkheden voor interactie en leren via ICT, o.a. via 
peerfeedback, communities of practice en mutual tutoring;  

• vergroten van de mogelijkheden om geëngageerd te leren via 
casusbanken, educatieve games en andere actieve vormen van leren; 

• vergroten van de mogelijkheden om te leren, via ‘echte’ opdrachten; 
• vergroten van de mogelijkheden om ondernemerschap te leren via 

studentenonderzoeksbureaus, en virtuele bedrijven en/of ziekenhuizen; 
• vergroten van de visuele component in het onderwijs (via streaming video, 

digitale fotografie en on-line laboratoria); 
• minder lineaire manieren van leren, via webarchieven en on-line 

databanken en via vraaggestuurde vormen van onderwijs. 
• Verbeteren en intensiveren van de relaties tussen docenten en studenten 



 7

 
De meeste publicaties over de net-generatie zijn hoofdzakelijk opiniërend van 
aard. Doel van deze trendstudie is daarom te komen tot een onderbouwing van 
hetgeen een aantal trendwatchers beweren. In hoofdstuk 2 wordt daarom eerst 
een overzicht gegeven van de resultaten van een uitgevoerde literatuurstudie. 
Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van eigen uitgevoerd onderzoek: er zijn zeven 
groepsinterviews gehouden met studenten uit 4 en 5 VWO. Hoofdstuk 4 bevat 
een reflectie –conclusies en discussie- waarin de resultaten van de interviews 
worden gespiegeld aan de bevindingen uit de literatuurstudie. In hoofdstuk 5 
worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd. Hierbij wordt met name 
gekeken naar de gevolgen voor het universitaire onderwijs. 
 
1.2. Methode 
 
Ten behoeve van het literatuuronderzoek is in diverse media gezocht naar 
relevante bronnen. Hieronder valt het gebruik van de universiteitsbibliotheek, de 
wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke zoekmachine van Google, de 
diverse websites en databases met full text articles, pagina’s van specifieke 
auteurs en instellingen. Ook zijn bepaalde artikelen door collega’s onder de 
aandacht gebracht of kon er via de literatuurlijst van een bepaalde tekst een 
nieuw artikel aangeboord worden. 
 
Er is veel gezocht met behulp van sleutelwoorden, zoals ‘net-generatie’, 
‘webgeneratie’, ‘millennials’, ‘homo zappiens’ en de namen van bekende auteurs 
in het veld, zoals ‘Rohde’, ‘Veen’, ‘Prensky’ en ‘Oblinger’. 
 
Tevens heeft één van de onderzoekers op 20 april 2006 een congres bijgewoond 
waar werd gesproken over educatieve oplossingen voor de net-generatie.  
 
Behalve de literatuurstudie is ook eigen onderzoek uitgevoerd. Via het 
Scholennetwerk van het IVLOS zijn zeven middelbare scholen in de regio Utrecht 
benaderd om daar één of twee groepsinterviews met vijf leerlingen uit 4 of 5 
VWO te houden. Vier scholen hebben uiteindelijk positief gereageerd op dit 
verzoek (zie ook hoofdstuk 3). Tijdens die interviews is gevraagd naar 
ervaringen en belevingen van de jongeren ten aanzien van informatie en 
communicatietechnologie. De groepjes zijn samengesteld door IVLOS-
contactpersonen van de middelbare scholen. Bij de samenstelling van de groepen 
hebben deze contactpersonen op verzoek van de onderzoekers er voor gewaakt 
dat sprake is van een realistische afspiegeling, zodat de groepen niet alleen 
bestaan uit jongeren die een meer dan gemiddelde belangstelling voor ICT 
hebben. Er is gekozen voor 4 of 5 VWO omdat die generatie leerlingen binnen 1 
of 2 jaar mogelijk naar de universiteit zal gaan. Er is een lijst met vragen en 
stellingen gemaakt die als leidraad voor de gesprekken heeft gediend (zie bijlage 
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1). Bij de samenstelling van deze lijst, zijn veronderstelde kenmerken van de 
net-generatie als uitgangspunt genomen. Elk groepsinterview is afgenomen door 
één gespreksleider. Een notulist heeft een verslag van het gesprek gemaakt. 
Beiden waren uitvoerders van dit onderzoek. Ook zijn de gesprekken opgenomen 
als extra controle bij de uitwerking van de gesprekken. Van alle 
gespreksverslagen is vervolgens één samenvatting geschreven.  
 
Vervolgens zijn de bevindingen uit de literatuurstudie en uit de groepsinterviews 
met elkaar vergeleken.  
 
1.3. Net-generatie 
 
Verschillende auteurs hanteren diverse begrippen om de generatie, die is 
opgegroeid met ICT (en na 1980 is geboren), te typeren. In dit rapport 
gebruiken wij in navolging van Tapscott (1998 en 1999), Veen en Jacobs (2004)  
en Oblinger en Oblinger (2005) de term ‘net-generatie’. Anderen spreken onder 
meer over de ‘homo zappiens’ (Veen, 2002), over de ‘digital natives’ (Prensky, 
2001), of over de ‘milennials’ (How & Strauss, 2000). Recent omschreven 
Boschma en Groen (2006) de groep 12-18 jarigen als de ‘Generatie Einstein’. In 
een interview met Emerce.nl (Tomesen, 2006) stelt Boschma dat de term 
Generatie Einstein een bredere omschrijving geeft van de kenmerken van de 
huidige generatie jongeren. “De fout die veel gemaakt wordt, is dat 
technologische ontwikkelingen centraal worden gesteld. De gevolgen van het 
nieuwe mediagebruik zijn veel breder”, vindt Boschma. De term ‘net-generatie’ 
dient ons inziens echter breder geïnterpreteerd te worden. Het is niet alleen een 
generatie die is opgegroeid met Internettechnologie, maar die ook met anderen 
in netwerken interacteert.  
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2. Literatuurstudie 
 
Op basis van diverse bronnen kunnen een aantal kenmerken van de net-
generatie worden beschreven. Het gaat daarbij om: 
 
1. Snel en ongeduldig 
2. Leren door doen 
3. Resultaatgericht 
4. Sociaal en interactief 
5. Multi-tasking 
6. Visueel ingesteld 
7. Verbonden & mobiel 
 
In dit hoofdstuk worden deze kenmerken achtereenvolgens toegelicht. 
 
2.1. Snel en ongeduldig 
 
De net-generatie wordt omschreven als een groep die snel werkt, maar ook een 
hoge snelheid verwacht van anderen (Oblinger & Oblinger, 2005, p. 2.6). De 
reactiesnelheid is hoog, of dat nu de reactie op een IM (Instant Message) betreft 
of handelen in een computerspel. In het uiterste geval heeft een lid van de net-
generatie meer oog voor snelheid, dan nauwkeurigheid (Oblinger & Oblinger, 
2005, p. 2.6). Veen en Jacobs (2004) vatten dit kenmerk in een 
literatuuronderzoek onder de Engelse term ‘twitch speed’ samen en noemen 
daarbij het verschijnsel van het niet-lineaire denken. Dit houdt in dat de net-
generatie één verhaal of sequentie moeilijk kan volgen en daarom de behoefte 
heeft om zélf keuzes te maken (Veen & Jacobs, 2004, p. 18-19). Deze jongeren 
gedragen zich als het ware ‘op een hypertekstuele wijze’. Hypertekst bevat 
koppelingen (ook bekend als hyperlinks) naar andere pagina’s, en kent geen 
lineaire structuur. Men klikt steeds op een koppeling, waardoor men als het ware 
selectief door de informatie ‘zapt’. Ook andere informatiebronnen (zoals de 
televisie) worden ‘al zappend’ gebruikt. 
Bronneman-Helmers (2006, p. 197) signaleert deze ‘zapcultuur’ ook en stelt zelfs 
dat het concentratievermogen van jongeren de afgelopen decennia sterk is 
afgenomen. Ook verwijst zij met de in dit kader relevante term ‘intensivering’  
naar de toenemende behoefte aan intense belevingen, spanning en emotie èn 
een toenemende tijdsdruk Bronneman-Helmers (2006, p. 199). Volgens Prensky 
(2005) wil een aanzienlijke groep jongeren permanent geprikkeld (“engaged”) 
worden. Zij zijn gewend dat anderen (zoals spellenmakers of musici) permanent 
proberen hun aandacht vast te houden. Deze jongeren vinden school 
daarentegen “much less interesting than the myriad devices they carry in their 
pockets and backpacks” (Prensky, 2005, p. 60). Volgens Prensky zouden 
curricula daarom veel meer “game-based” ontwikkeld moeten worden.  
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Volgens Boschma en Groen (2006) pikken jongeren ook veel sneller nieuwe 
informatie op en verspreiden zij die informatie ook razendsnel (‘speed of 
information’).  
 
2.2. Leren door doen 
 
Het leren door middel van experimenteren, het proefondervindelijk vaststellen 
hoe iets werkt, wordt als een van de voorkeuren van de net-generatie genoemd 
(Brown, 2005, p. 12.6).  Windham typeert deze behoefte – vanuit het perspectief 
van de student – als volgt: “Net Gen learners are not likely to excel in an 
environment where they are simply handed material and expected to recite it. 
Instead, most log on to online courses because they despise this traditional 
format of lecture and regurgitate. Instead, they feel they learn better in an 
environment where they can teach themselves. With that in mind, the online 
professor must find ways to offer students a method of exploration and research 
within the curriculum” (Windham, 2005, p. 5.12). Hartmann (2003, p. 37) geeft  
aan dat jongeren er naar neigen vooral met concrete problemen aan de slag te 
gaan (die voortvloeien uit hun persoonlijke doelen), in plaats van met abstracte 
en onpersoonlijke doelen. Boschma en Groen (2006) beschrijven onder andere 
dat de net-generatie tweerichtingscommunicatie verwacht. Zij willen niet alleen 
ontvangen maar ook uitzenden, bijvoorbeeld via weblogs of sites zoals 
Hyvens.nl. Ook dit is een vorm van ‘doen’. De veronderstelde populariteit van 
games onder jongeren (Veen & Jacobs, 2004, p. 16 en p. 36) kan eveneens 
deels worden verklaard uit het feit dat deze spellen appelleren aan leren door te 
doen. 
 
2.3. Resultaatgericht 
 
Voorvloeiend uit het ‘leren door doen’ wordt het resultaatgericht werken als 
kenmerk van de net-generatie genoemd, ook al kan de werkhouding van persoon 
tot persoon verschillen: “Net Generation students are achievement and goal 
oriented. Their question is not "What does it mean?" or "How does it work?" (as 
previous generations were inclined to ask), but rather "How do I build it?" This 
predilection maps to learning theory's emphasis on active learning. Discovery, 
exploration, experimentation, criticism, analysis - all represent active learning, a 
style that suits the Net Gen well", aldus Brown (2005, p. 12.6). Los van de 
onderwijspraktijk wordt in een empirisch rapport in het algemeen over de 
Europese jeugd ook een behoefte tot presteren genoemd: “A combination of 
security and hard work, but also fun and enjoyment, are high up on their 
agenda” (Hartmann, 2003, p. 37). Oblinger en Oblinger (2005, p. 2.4) geven in 
navolging van Howe en Strauss (2000) onder meer aan dat studenten sterk 
gericht zijn op het verkrijgen van cijfers en op prestaties, wat uiteraard ook een 
vorm van resultaatgerichtheid is. 
 



 11

2.4. Sociaal en interactief 
 
De net-generatie werkt graag samen (Oblinger & Oblinger, 2005, p. 2.6-2.7; 
Veen & Jacobs, 2004, p. 20) en hecht een groot belang aan het onderhouden van 
contacten door middel van bijvoorbeeld instant messaging (IM) software, waar 
Microsoft Network Messenger (MSN Messenger, meestal ‘msn’ genoemd) een 
voorbeeld van is. Volgens Lenhart, Rainie en Lewis ( 2001, p. 3) is met vrienden 
online communiceren een vorm van een ‘digitale hangplek’ voor jongeren. Deze 
auteurs geven aan dat 74% van de in Amerika ondervraagde tieners gebruik 
maakte van IM en 48% van mening was dat het internet hun relaties met 
vrienden verbeterde (Lenhart, Rainie & Lewis, 2001, p. 3). De wijze waarop 
echter tussen docent en student wordt gecommuniceerd voldoet niet altijd aan 
de verwachtingen die zij hebben vanuit het privé-gebruik: “The Net Gen students 
felt that the interaction mechanisms designed by their instructor were much less 
adequate than their personal technologies” (Hartman, Moskal & Dziuban, 
2005:6.9). Boschma en Groen (2006) stellen eveneens dat de net-generatie 
constant met elkaar in contact staat, waardoor informatie razendsnel verspreid 
wordt. Zij hechten emotionele waarde aan technologie en zien bijvoorbeeld een 
computer en mobiele telefoon als onderdeel van de wijze waarop zij interacteren 
met hun sociale netwerk van vrienden en kennissen. De auteurs van de 
‘Generatie Einstein’ beschrijven eveneens dat jongeren deel uit maken van 
zogenaamde verticale segmenten. Dat zijn netwerken, gebaseerd op hobby en 
interesse, die zich over de hele wereld uitstrekken en waaraan jongeren met 
verschillende achtergronden in participeren. Veen en Jacobs (2004, p. 20-21) 
bevestigen dit beeld.  
In deze paragraaf  zijn de kenmerken ‘sociaal’ en ‘interactief’ samengetrokken. 
De motivatie hierachter ligt in het gegeven dat interactiviteit – als functie – uit 
het kenmerk ‘sociaal’ kan voortkomen, maar interactie met systemen, concepten 
en contexten (Ramaley & Zia, 2005, p. 8.7-8.9) niet altijd onder sociale 
(intermenselijke) interactie kunnen worden geschaard.  
 
2.5. Multitasking 
 
Het meerdere dingen tegelijk doen, ‘multitasking’ in het Engels, wordt door 
verschillende auteurs aangehaald (onder andere Bronneman-Helmers, 2006, 
p.197; Hartman, Moskal & Dziuban, 2005, p. 6.4; Veen & Jacobs, 2004, p. 18).  
Oblinger en Oblinger (2005, p. 2.6) beschrijven dit als volgt: “They multitask, 
moving quickly from one activity to another, sometimes performing them 
simultaneously.” Hartman cs (2005, p. 6.4) benadrukken daarbij dat de net-
generatie daardoor in staat is zich aan te passen aan veranderende omgevingen 
(‘context switching’).  
Terwijl Bronneman-Helmers –zie 2.1- stelt dat het concentratievermogen van 
jongeren in de loop der jaren is afgenomen, geven  Veen en Jacobs aan dat het 
multitasken weliswaar veel concentratie vereist, maar dat een net-generatie 
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jongere door de parallelle verwerking veel meer informatie kan verwerken dan in 
de generaties voor hem gebruikelijk was. (Veen & Jacobs, 2004, p. 18).  
 
2.6. Visueel ingesteld 
 
Oblinger en Oblinger (2005, p. 2.5) geven aan dat de net-generatie intuïtief 
ingesteld is om visueel te communiceren en die vaardigheid wellicht voortkomt 
uit hun ervaringen met computerspellen. De voorkeuren kunnen volgens deze 
auteurs zelfs tot gevolg hebben dat een leesopdracht niet uitgevoerd wordt: “The 
Net Gen is more comfortable in image-rich environments than with text. 
Researchers report that Net Gen students will refuse to read large amounts of 
text (…). In a study that altered instructions from a text based step-by-step 
approach to one that used a graphic layout, refusals to do the assignment 
dropped and post-test scores increased” (Oblinger & Oblinger, 2005, p. 2.7). 
Door een toename aan multimediale middelen lijkt het wereldbeeld van de 
jongeren visueel van aard: “For the Net Gen, nearly every part of life is 
presented in multimedia format” (Windham, 2005, p. 5.9). 
 
2.7. Verbonden & mobiel 
 
De net-generatie is mobiel, voorzien van communicatietechnologie om op 
verschillende plaatsen in verbinding te staan met onder andere hun sociale kring. 
“Mobiel bellen is geen luxe. Voor de net-generatie die denkt en functioneert in 
netwerken van vrienden, familie en collega’s is het even vanzelfsprekend als 
water uit de kraan”, stellen Veen en Jacobs (2004, p. 17). Ook Boschma en 
Groen (2006) typeren de computer en een mobiele telefoon als "een sociale 
machine", die de net-generatie in staat stelt constant in contact te staan met hun 
sociale netwerken. 
Verschillende onderzoeken wijzen erop dat het gebruik van de mobiele telefoon 
gemeengoed is geworden.  Uit een onderzoek onder Amerikaanse studenten 
bleek bijvoorbeeld 82% van de ondervraagden over een mobiele telefoon te 
beschikken (Kvavik, 2005, p. 7.3), terwijl uit ander onderzoek blijkt dat 76% van 
de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 20 jaar in 2005 over een mobiele 
telefoon beschikte (Derksen, 2005).   
In een onderzoek op Europees niveau werd de attitude van Noord-Europeanen 
ten opzichte van mobiele telefoons als volgt omschreven: “In Northern Europe 
the mobile phone tends to be seen as indispensable or even as simply an 
extension of one’s body” (Hartmann, 2003, p. 38).  
Behalve de mobiele telefoon kunnen ook laptops of personal digital assistants 
(PDA’s) steeds vaker en op een toenemend aantal locaties – ook wel ‘hotspots’ 
genoemd – via draadloze technologie verbonden worden met het internet. Uit de 
literatuur is niet naar voren gekomen in hoeverre de net-generatie daar al 
gebruik van maakt. Wel wordt door diverse auteurs benadrukt dat 
Internettechnologie onder jongeren wijdverspreid is en als een 
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vanzelfsprekendheid wordt beschouwd (Tapscott, 1998, p. 39; Veen & Jacobs, 
2004, p. 18-19; Oblinger & Oblinger , 2005, p. 2.1). 
 
2.8. Tot slot 
 
Het valt op dat bovenstaande beweringen met name gebaseerd zijn op 
opiniërende artikelen of op literatuurstudies (van opiniërende bijdragen). 
Daadwerkelijk onderzoek naar opvattingen en belevingen van de net-generatie 
ten aanzien van ICT (en onderwijs) is amper uitgevoerd. Daarom is in het kader 
van dit project gesproken met de doelgroep zelf. Het volgende hoofdstuk 
beschrijft de bevindingen. 
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3. Onderzoek 
 
In 1.2 is beschreven dat ten behoeve van deze notitie –naast een 
literatuurstudie- groepsinterviews met vijf leerlingen uit 4 of 5 VWO van vier 
middelbare scholen gehouden zijn, waarin is gevraagd naar ervaringen en 
belevingen van de jongeren ten aanzien van informatie en 
communicatietechnologie. Een lijst met vragen en stellingen gemaakt die als 
leidraad voor de gesprekken heeft gediend (bijlage 1). De scholen zijn geworven 
via het Scholennetwerk van het IVLOS (zie 1.2). De respons is als volgt: 
 
 Aantal groepen Aantal leerlingen M/V 
School A 1 4 2 vrouwelijke 

leerlingen, 2 
mannelijke 
leerlingen 

School B 2 6 en 5 8 vrouwelijke 
leerlingen, 3 
mannelijke 
leerlingen  

School C 2 5 en 5 6 vrouwelijke 
leerlingen, vier 
mannelijke 
leerlingen 

School D 2 4 en 4 8 vrouwelijke 
leerlingen 

 
Tabel 3.1. Respons groepsgesprekken 

 
In totaal is met 33 leerlingen gesproken, voor het grootste gedeelte vrouwelijk. 
 
3.1. ICT gebruik 
 
Informatie- en communicatietechnologie is voor deze jongeren een integraal 
onderdeel van hun leven. Alle jongeren hebben thuis de beschikking over een 
computer, in meer dan de helft van de gevallen over een eigen computer. Alle 
leerlingen hebben de beschikking over een mobiele telefoon waarmee ze bellen 
en SMS-en. De mate waarin deze jongeren ICT gebruiken, verschilt echter sterk. 
Een aantal geïnterviewde jongeren is bijvoorbeeld fanatiek gamer, terwijl 
anderen niet of nauwelijks aan gaming doen. De jongeren maken ook een 
duidelijk onderscheid tussen ICT die belangrijk is en ICT die leuk is. E-mail en de 
tekstverwerker Word vallen bijvoorbeeld onder de eerste categorie, spellen onder 
de tweede categorie. De mobiele telefoon, MSN en het wereld wijde web zijn 
over het algemeen belangrijk en leuk voor deze jongeren. E-mail wordt door 
deze jongeren in feite alleen voor onderwijsdoeleinden gebruikt. 
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Op school wordt wisselend met ICT gewerkt. Alle scholen beschikken over een 
computerlokaal, de meeste scholen ook over een mediatheek waar leerlingen op 
een computer kunnen werken. De kwaliteit van de ICT-voorzieningen op school is 
volgens deze leerlingen wisselend. Een aantal leerlingen klaagt over trage 
computers. Anderen geven aan dat de vraag naar computerwerkplekken groter is 
dan het aanbod op school. Veel leerlingen gebruiken daarom thuis ICT-
voorzieningen voor onderwijsdoeleinden. Opvallend is ook dat volgens deze 
leerlingen op geen van de betrokken scholen met een elektronische 
leeromgeving (zoals BlackBoard) wordt gewerkt.   
Hoewel een aantal leerlingen klaagt over de ICT-voorzieningen op school, 
betekent dit niet dat men graag zou willen dat ICT meer in het onderwijs zou 
worden gebruikt. De meeste leerlingen geven aan niet de hele dag “achter een 
scherm” te willen doorbrengen. De “docent voor de klas” wordt nog steeds 
gewaardeerd als leeractiviteit. Verder wil men met mede-leerlingen ook graag 
‘face-to-face’ samenwerken.  
 
3.2. Snel en ongeduldig 
 
Met betrekking tot de aspecten ‘snel en ongeduldig’ komt een genuanceerd beeld 
uit de interviews naar voren. Zo vindt een minderheid (acht respondenten) 
snelheid het belangrijkste kenmerk van ICT. Leerlingen die klagen over trage 
computers lijken snelheid wel het belangrijkste kenmerk te vinden. Bij websites 
vinden deze leerlingen de kwaliteit van de informatie in elk geval belangrijker. 
Deze jongeren zijn ook duidelijke exponenten van de ‘zapcultuur’. Websites lezen 
zij bijvoorbeeld bijna nooit helemaal. Zij scannen koppen en plaatjes, en 
gebruiken de zoekfunctie van de browser (Ctrl F) om naar sleutelwoorden te 
zoeken. Overigens worden omvangrijke teksten ook door veel van deze 
leerlingen uitgeprint. 
Wel vinden deze leerlingen zichzelf in het algemeen in staat langere tijd met 
hetzelfde onderwerp bezig te zijn, afhankelijk van het belang (proefwerk) of de 
mate waarin zij de activiteit leuk vinden. En bij “schoolwerk” is dat laatste niet 
altijd het geval. 
 
3.3. Leren door doen 
 
In de vragenlijst is geprobeerd het ‘leren door doen’-kenmerk te toetsen door te 
vragen hoe de leerlingen omgaan met nieuwe apparaten. Praktisch unaniem 
geven de leerlingen aan het nieuwe apparaat eerst uit te proberen en al doende 
te leren gebruiken. Bij sommige leerlingen is dit afhankelijk van de complexiteit 
van het apparaat. Een handleiding wordt soms gebruikt om te ontdekken welke 
andere mogelijkheden het apparaat heeft. Als een leerling er niet uitkomt, wordt 
ook de hulp ingeroepen van iemand anders. Leerlingen typeren handleidingen 
vaak als saai en onduidelijk. Bovendien kost het bestuderen van een handleiding 
veel tijd. Mogelijk dat deze leerlingen andere leerdoelen niet proberen te 
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verwerven door ‘te doen’. In het kader van dit project is dat echter niet nader 
onderzocht.  
 
3.4. Resultaatgericht 
 
De geïnterviewde leerlingen zijn over het algemeen resultaatgericht. Zij vragen 
zich bijna altijd van tevoren af wat het doel is van een activiteit of opdracht. Dit 
doen zij niet als sprake is van zogenaamde ‘intrinsieke motivatie’ (als een 
activiteit bijvoorbeeld aansluit op de persoonlijke interesse of als leerlingen de 
activiteit ‘leuk’ vinden). Verder valt op dat leerlingen omvangrijke en belangrijke 
opdrachten maken, ook als zij hiervan het doel niet direct inzien (en docenten 
daar ook geen duidelijkheid in geven). Leerlingen leren dan voor het cijfer (ook 
een vorm van resultaatgerichtheid) of beschouwen het als een consequentie van 
het zelfgekozen vak. 
 
3.5. Sociaal en interactief 
 
De geïnterviewde jongeren zijn te typeren als ‘sociaal en interactief’. De mate 
waarin zij sociaal en interactief zijn, verschilt evenwel. De meeste leerlingen 
geven aan veel contact te hebben met vrienden via toepassingen als msn of de 
mobiele telefoon. Zij communiceren ook met ‘onbekenden’ via msn. Met vrienden 
die zij veel ontmoeten, wordt minder via msn gecommuniceerd.  
Als leerlingen voor onderwijsdoeleinden met elkaar met elkaar samenwerken, 
dan wordt in het algemeen ook veel gebruik gemaakt van ICT-toepassingen. Om 
taken te verdelen of afspraken te maken wordt vaak msn gebruikt. E-mail wordt 
gebruikt om documenten naar elkaar te mailen. Veel geïnterviewde leerlingen 
geven aan ook juist op school af te spreken, om ‘face-to-face’ samen aan iets te 
werken, om bijvoorbeeld samen achter de computer te gaan zitten werken. 
Opvallend is in dit kader ook dat leerlingen liever synchroon communiceren 
(msn) dan asynchroon (e-mail). Bij synchroon communiceren uiten leerlingen 
zich gemakkelijker en krijgen (en verlangen) zij een onmiddellijke reactie. E-mail 
lijkt geschikter als communicatiemiddel als meer uitgebreid nagedacht moet 
worden over een reactiemogelijkheid, als uitgebreide informatie moet worden 
gedeeld en –zo geven de leerlingen aan- als de informatie bewaard moet blijven.  
 
3.6. Multitasking 
 
Uit de groepsinterviews komt naar voren dat de geïnterviewde jongeren 
regelmatig met meerdere activiteiten en media tegelijk bezig zijn. Ze luisteren 
naar muziek, “zitten op msn” en maken huiswerk. Daarbij geven de meeste 
geïnterviewde jongeren aan dat zij in dat geval sneller zijn afgeleid. Zij 
benadrukken daarbij aan dat als er “echt geleerd moet worden” (voor een 
proefwerk) de muziek en de computer worden uitgezet. 
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3.7. Visueel ingesteld 
 
De geïnterviewde leerlingen lijken niet sterk visueel ingesteld te zijn. 
Afbeeldingen leiden vaak af en bewegende animaties zijn zelfs “irritant”, zo 
merken zij over het algemeen op. Eén groep leerlingen vormt hierop een 
uitzondering. Volgens hen leiden afbeeldingen er juist toe dat aandacht vast 
wordt gehouden. Maar zeker voor onderwijsdoeleinden laat de rest zich vooral 
leiden door tekst. Voorwaarde is wel dat deze tekst goed is vormgegeven, onder 
andere door middel van relevante (sub)koppen.  
De geïnterviewde jongeren gaan verschillend om met tekst op beeldschermen. 
Een gedeelte vindt printen “zonde”. Zij hebben geen moeite met van het scherm 
lezen. Deze groep geeft bijvoorbeeld aan dat zij web-teksten selecteren en in de 
tekstverwerker plakken om deze tekst vervolgens te bewerken (niet-relevante 
informatie verwijderen). Een ander deel van de respondenten vindt lezen vanaf 
het scherm juist “vermoeiend” . Een aantal respondenten geeft aan lange teksten 
te printen en korte teksten van het scherm te lezen.  
 
3.8. Verbonden en mobiel 
 
Ondanks dat jongeren aangeven ICT vaak te gebruiken voor contacten met 
anderen, geeft men aan niet de behoefte te voelen om altijd en overal toegang 
te hebben tot Internet. Thuis en op school wil men de beschikking hebben over 
Internet, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld de vakantie (al lijkt dat sommige 
respondenten juist wel handig) of op locaties als het schoolplein of het café. 
Tegelijkertijd geeft men wel aan zoveel mogelijk bereikbaar te willen zijn. De 
mobiele telefoon voorziet in die behoefte om –als men dat wil- 24 uur per dag 
bereikbaar te zijn. Veel jongeren hebben hun mobiele telefoon ook ’s nachts 
aanstaan in de overtuiging dat vrienden hen dan alleen in geval van nood bellen. 
Opvallend in dit kader is ook de opvatting over de computer, zoals die binnen 
één groep werd gedeeld: een computer zonder Internetverbinding wordt als 
nutteloos getypeerd.   
 
3.9. Verwachtingen van ICT aan de universiteit 
 
Tijdens de groepsinterviews is ook aan de orde geweest hoe jongeren denken dat 
ICT aan de universiteit gebruikt zal worden. Enerzijds verwachtten deze jongeren 
dat studenten over meer computers kunnen beschikken dan leerlingen op school. 
Sommigen verwachten over een eigen laptop te kunnen beschikken. Bovendien 
verwachten jongeren een kwalitatief goed aanbod: snelle verbindingen, moderne 
hard- en software, draadloos Internet, uitgebreide mogelijkheden, meer 
zelfstandigheid in het gebruik van ICT en veel vrijheid om websites te bezoeken 
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(zonder filter, hetgeen vaak praktijk is op een middelbare school). Wat betreft de 
toepassingen van ICT in het onderwijs denken de geïnterviewde jongeren aan 
het onderhouden van internationale contacten, het raadplegen van 
cijferresultaten en roosterinformatie via Internet en het downloaden van college-
informatie. Ook denken jongeren dat zij docenten via e-mail kunnen benaderen, 
die vervolgens snel reageren. Ook verwachten zij meer met anderen via ICT 
samen te werken. Tegelijkertijd spreken deze jongeren de hoop uit dat zij niet 
“alles met computers” moeten doen. Zij zien ‘face-to-face’ onderwijs en het 
gebruik van boeken ook als zinvolle leeractiviteiten.  
 
3.10. Tot slot 
 
In het kader van dit project is met een beperkte groep leerlingen uit het VWO 
gesproken over hun ervaringen en belevingen ten aanzien van informatie en 
communicatietechnologie. Daarbij is geprobeerd om de verschillende kenmerken 
van de net-generatie de revue te laten passeren. Aangezien de tijd voor 
groepsgesprekken beperkt was, kon geen sprake zijn van ‘diepte interviews’. Er 
zal daarom terughoudend moeten worden omgegaan van bovenstaande 
uitkomsten. Meer (diepgravend) onderzoek is wenselijk.  
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4. Conclusies en discussie 
 
Bij een vergelijking tussen de literatuurstudie en de uitkomsten van de 
groepsinterviews valt een aantal zaken op. In het algemeen versterken de 
uitkomsten van het onderzoek de opvattingen uit de literatuur. Desalniettemin 
zijn enkele belangrijke nuanceringen en reflectieve opmerkingen te maken. 
 
4.1. ICT als vanzelfsprekendheid 
 
Jongeren gebruiken ICT op een vanzelfsprekende manier. Zij gebruiken ICT ook 
voor ‘leerdoeleinden’, ook als de onderwijsorganisatie daar geen faciliteiten voor 
verstrekt. In feite creëren jongeren hun ‘persoonlijke elektronische 
leeromgeving’. Instant messaging lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen als 
het gaat om communicatie, en het wereldwijde web als oneindige informatiebron. 
E-mail lijkt vooral te worden gebruik voor het beheren van documenten, mogelijk 
bij gebrek aan effectievere en efficiëntere opties. 
Dat ICT ook binnen het universitaire onderwijs wordt gebruikt, lijken jongeren 
ook vanzelfsprekend te vinden. De geïnterviewde jongeren hebben bovendien 
hoge verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van de faciliteiten. Tegelijkertijd 
willen deze jongeren ook ‘face-to-face’ onderwijs, waarbij ook gebruik wordt 
gemaakt van niet-digitale informatiedragers.   
 
4.2. Diverse doelgroep 
 
Ondanks dat jongeren ICT als iets vanzelfsprekends beschouwen, verschillen zij 
in de mate waarin en de manier waarop zij ICT toepassen. Het beeld dat auteurs 
als Prensky of Veen van de ‘net generatie’ schetsen lijkt overdreven te zijn. 
Bovendien lijkt de manier waarop de in hoofdstuk 2 genoemde kenmerken van 
jongeren van toepassing zijn op de jongeren vooral afhankelijk van de context:  

• Jongeren zijn vaak ‘ongeduldig’ en doen aan multitasking, maar niet altijd 
(als zij bijvoorbeeld voor een ‘proefwerk’ moeten leren). 

• Jongeren zijn resultaatgericht, maar vooral ook op meerdere manieren. 
• Jongeren zijn verbonden en mobiel, maar hoeven dat niet persé via 

Internettechnologie te zijn. 
 
Wel wordt door het uitgevoerde onderzoek bevestigd dat jongeren vermoedelijk 
vooral leren door te doen èn sociaal en interactief zijn. Voor het visueel ingesteld 
zijn, is geen bevestiging tijdens de groepsinterviews gevonden. De geïnterviewde 
jongeren waren bijvoorbeeld lang niet allemaal fanatieke gamers. Overigens 
blijkt uit Nederlands onderzoek onder jongeren dat games in toenemende mate 
worden gebruikt naarmate de leeftijd lager is (Derksen, 2005). Of deze kinderen 
ook blijven gamen naarmate zij ouder worden, is niet bekend.  
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4.3. Snel en ongeduldig 
 
Het idee dat de net-generatie ‘sneller’ is dan andere generaties kan mogelijk een 
gevolg zijn van een kenmerk dat niet is voorbehouden aan een bepaalde 
generatie, maar aan een leeftijdsgroep: de jongere, met als eigenschap een 
onbevangen houding ten opzichte van nieuwe dingen, zoals technologie. 
Bovendien kan de net-generatie ‘sneller’ werken omdat nieuwe technologie dit 
mogelijk maakt. Zij zijn opgegroeid met die nieuwe technologie, terwijl de 
oudere generatie er op latere leeftijd mee heeft moeten leren werken. Behalve 
het gebruik van technologie mag ook rekening gehouden worden met eventuele 
gevolgen rondom het ouderdomsproces, anders dan een attitude ten opzichte 
van nieuwe dingen. Bijvoorbeeld een afname van (pyscho-) motorische en 
sensorische functies. Ouderen hebben vaak, in vergelijking met jongeren, een 
mindere coördinatie,manuele behendigheid en een tragere reflex- en reactietijd 
(Davidse, 2000, p. 40). 
 
4.4. Communicatiemiddelen 
 
Binnen het universitaire onderwijs worden op dit moment voornamelijk 
asynchrone communicatiemiddelen zoals e-mail en een discussieforum ingezet. 
Media als instant messaging of weblogs worden relatief weinig gebruikt (Rubens 
& Lam, 2006). Deze media hebben echter de voorkeur van jongeren als het gaat 
om communicatie. E-mail lijkt bovendien door de geïnterviewde groep jongeren 
te worden gebruikt om documenten met anderen te delen en te beheren. Voor 
deze functie zijn echter betere ‘tools’ beschikbaar. Ook kunnen mededelingen op 
een andere manier worden verstrekt. Denk daarbij aan SMS en instant 
messaging voor urgente mededelingen en een portal (in combinatie met 
zogenaamde Rich Site Summary technologie; RSS) voor minder urgente 
mededelingen. Wil het universitaire onderwijs beter aansluiten op de wijze 
waarop jongeren via ICT communiceren, dan ligt het voor de hand om gebruik te 
maken van andere instrumenten dan e-mail.  
 
4.5. Vraag en aanbod 
 
Uit hoofdstuk 3 kan ook worden geconcludeerd dat jongeren een overwegend 
‘traditioneel’ beeld hebben van onderwijs waarin de docent als expert kennis 
overdraagt. Recente opvattingen over kennis en kennisverwerving in de 
onderwijskunde en onderwijspsychologie hebben echter een uitwerking op de 
vormgeving van het onderwijs die gaat in de richting van leren in krachtige, 
flexibele leeromgevingen met complexe taken, waarbij leren wordt gezien als een 
sociaal proces (vergelijk Jonassen & Land, 2000; Simons, Van der Linden, & 
Duffy, 2000). Uiteraard kunnen de geïnterviewde jongeren hier geen notie van 
hebben. Zij hebben immers geen onderwijskundige of onderwijspsychologische 
achtergrond. Maar dit betekent wel dat de opleiding bij de vormgeving van 
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leerarrangementen het onderwijsprogramma niet zó maar aanpast aan de 
wensen van de doelgroep. Veen en Jacobs (2004, p. 21) benadrukken daarom 
het belang om studenten te leren kennen en te leren begrijpen. Zij vinden het 
noodzakelijk om onderling de dialoog aan te gaan en beslissingen over de 
vormgeving van het onderwijs “te baseren op datgene wat blijkt te werken”. 
Daarnaast valt ook op dat de geïnterviewde jongeren weliswaar ‘verbonden en 
mobiel’ zijn, maar aangeven geen behoefte te hebben aan alomtegenwoordig 
Internet. Wat dat betreft zou het aanbod wel eens deze behoefte kunnen 
creëren: omdat draadloos Internet er is, ontstaat er vraag naar. Een dergelijk 
mechanisme treedt vaker op bij nieuwe technologie. Vergelijk het met de 
mobiele telefoon. Hoeveel mensen zouden in 1990 hebben aangegeven altijd en 
overal de beschikking te willen hebben over een telefoon?  
 
4.6. Personalisatie 
 
In 4.2. is beschreven dat de net-generatie in feite een diverse doelgroep is. Dat 
betekent dat de leerstijlen, leerdoelen, capaciteiten en voorkeur voor bepaalde 
leeractiviteiten differentiëren, en dat men op een verschillende manier met ICT 
om gaat. Sommige geïnterviewde jongeren zijn bijvoorbeeld zeer actieve 
gamers, terwijl anderen daar niet veel van moeten hebben.  
Wager (2005, p. 10.5) pleit daarom voor “customized and personalized, not a 
one-size-fits-all approach”. De laatste tijd wordt vaker een lans gebroken voor 
wat genoemd wordt ‘personalisatie’. Volgens Lam, Rubens en Simons (2006, p. 
35) heeft personalisatie betrekking op het verbeteren van de aansluiting bij de 
verschillen tussen studenten, zodat zij het gevoel krijgen ergens bij te horen en 
als persoon en niet als onderdeel van de massa te worden aangesproken. Green, 
Facer en Rudd (2005) omschrijven de essentie van personalisatie als volgt: “The 
logic of education systems should be reversed so that it is the system that 
conforms to the learner, rather than the learner to the system”.  
Bronneman-Helmers (2006, p.195-196) beschrijft dat jongeren vandaag de dag 
–meer dan vroeger- ontwerper en uitvoerder zijn van hun eigen leven. Zij leren 
al vroeg zelfstandig beslissingen te nemen en zelf verantwoordelijk te zijn voor 
hun handelingen. Zij signaleert ook een toegenomen behoefte aan individuele 
ontplooiing, aan meer keuzemogelijkheden en aan persoonlijke aandacht. In die 
zin zou ‘personalisatie’ ook als een nieuwe eigenschap van de net-generatie 
kunnen worden beschouwd. 
Het onderwijs probeert hier volgens Bronneman-Helmers (2006, p. 196) op in te 
spelen door de individuele lerende meer centraal te stellen, maar volgens Green, 
Facer en Rudd  (2005) is  het de vraag of het onderwijs daar op dit moment 
voldoende in slaagt. Zij stellen dat het formele onderwijs de sterke behoefte aan 
personalisatie onvoldoende onderkent. 
Personalisatie komt ook tot uiting in de manier waarop de net-generatie met ICT 
wenst om te gaan. Op basis interviews concludeert Roberts (2005, p.3.2) dat 
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"customization" daarbij centraal staat: "Technology is something that adapts to 
their needs, not something that requires them to change". In Groot-Brittannië 
voert CETIS daarom een project uit rond een ‘personal learning environment’ (in 
het kader van het e-framework programma): 
http://www.cetis.ac.uk/members/ple. Op dit moment is er echter nog weinig 
consensus over wat een personal learning environment is (Rubens, 2006).  
 
Overigens kan personalisatie op gespannen voet staan met de behoefte van een 
onderwijsorganisatie om een beheersbare leeromgeving te creëren. Het 
installeren en beheren van bijvoorbeeld verschillende ICT-applicaties vergt onder 
meer investeringen in beveiliging en koppelingen van applicaties. Ook is het de 
vraag wat meer ‘maatwerk’ voor studenten betekent voor de werkprocessen van 
docenten. 
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5. Aanbevelingen 
 
Ondanks dat de “geruchten over de net-generatie schromelijk overdreven lijken 
te zijn2”, kan worden geconcludeerd dat de aankomende generatie studenten 
zich in een aantal opzichten wel degelijk anders lijkt te gedragen in relatie tot 
ICT, informatie en kennis dan voorgaande generaties. In dit hoofdstuk worden 
daarom tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd.  
 

1. Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat jongeren enerzijds 
aangeven niet volledig online te willen leren, maar anderzijds vinden zij 
het gebruik van ICT zo vanzelfsprekend dat een opleiding niet meer buiten 
het gebruik van ICT kan. Ook eigenschappen als de selectieve behoefte 
aan afwisseling, mutitasken en het feit dat jongeren vooral ‘leren door te 
doen’ zouden opleidingen er toe moeten brengen hun curricula en leerstof 
kritisch tegen het licht te houden en veranderingen aan te brengen zodat 
studenten niet alleen door het onderwijs geboeid worden omdat zij 
hiermee studiepunten verdienen. Veen en Jacobs (2004, p. 42-47) hebben 
daarom bijvoorbeeld ontwerpprincipes voor nieuwe leeromgevingen 
ontwikkeld. Deze ontwerpprincipes richten zich onder meer op het 
inrichten van individuele leerpaden, het aanbieden van basiskennis via 
complexe opdrachten en uitdagingen èn het in een vroeg stadium van de 
studie onderdompelen van studenten in de beroepspraktijk. Deze 
onderwijsprincipes kunnen helpen met het tegen het licht houden van 
bestaande curricula en leerstof. Verder gaat het er vooral om veel 
afwisseling te bieden wat betreft leeractiviteiten, type leerstof en in te 
zetten ICT-applicaties. 

2. Er is geconstateerd dat jongeren gebruiken maken van andere ICT-
applicaties dan binnen het universitaire onderwijs voornamelijk gebruikt 
worden. Het universitaire onderwijs zou nadrukkelijker moeten kijken hoe 
zij applicaties kan inzetten die vooral samenwerking en (synchrone) 
interactie mogelijk kunnen maken en kunnen ondersteunen. Denk daarbij 
aan social software en SMS. Dit kan bijvoorbeeld ook tot gevolg hebben 
dat de universiteit op termijn bepaalde ICT-faciliteiten niet meer centraal 
beschikbaar stelt (denk aan e-mail), en andere applicaties juist wel.  

3. Het is belangrijk om met medewerkers in gesprek te gaan over de 
gevolgen van de komst van de net-generatie voor het universitaire 
onderwijs. Andere leeractiviteiten, een grotere diversiteit aan leerstof en 
het gebruik van verschillende ICT-toepassingen impliceert een andere 
werkwijze voor –met name- docenten. Deze docenten zullen de 
gelegenheid moeten krijgen om te experimenteren met software zoals 
weblogs en wiki’s. Hiertoe kunnen ‘digitale proeftuinen’ worden ingericht. 
Verder zijn goede begeleiding en ondersteuning belangrijke 

                                               
2 Vrij naar Mark Twain. 
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randvoorwaarden. Docenten zullen daarnaast ook met studenten in 
gesprek moeten gaan over het gebruik van ICT binnen hun onderwijs. Zij 
zullen bijvoorbeeld verwachtingen over reactiesnelheden helder moeten 
communiceren. 

4. De ‘net-generatie’ blijkt op meerdere terreinen een zeer diverse doelgroep 
te zijn. Het onderwijs zal daarom in sterkere mate gepersonaliseerd 
moeten worden. In dialoog met studenten kunnen leerdoelen en 
leeractiviteiten en te gebruiken ICT-applicaties worden geselecteerd. Op 
langere termijn kan de ‘persoonlijke leeromgeving’ in dit verband een 
interessant concept zijn. Het verdient aanbeveling deze ontwikkeling 
nauwgezet te volgen en indien mogelijk deel te nemen aan pilots ten 
behoeve van het opdoen van leerervaringen. Op middellange termijn kan 
het mogelijk zijn om ICT-toepassingen altijd en overal toegankelijk te 
maken via draadloze en mobiele technologieën, ook al is daar niet altijd 
behoefte aan. Op meer korte termijn kan een start worden gemaakt om 
het behalen van bepaalde leerdoelen op meerdere manieren mogelijk te 
maken. Bepaalde basiskennis kan bijvoorbeeld via een kwalitatief goed 
hoorcollege worden aangeboden of door middel van opdrachten waarbij 
studenten de mogelijkheid hebben om bepaalde expertkennis via 
podcasting tot zich te nemen, op het moment dat zij daar behoefte aan 
hebben. De kosten van contentontwikkeling kunnen beheersbaar blijven 
als content in groter verband wordt gedeeld (zogenaamde ‘open 
educational resources’) en hergebruikt.  

5. Er wordt regelmatig over de ‘net-generatie’ geschreven, maar er wordt 
betrekkelijk weinig met deze generatie over de ‘net-generatie’ gesproken. 
Het is aan te bevelen om regelmatig en op grotere schaal aankomende 
studenten te bevragen naar hun ervaringen, belevingen en verwachtingen 
ten aanzien van informatie en communicatietechnologie, in relatie tot het 
onderwijs. Daarnaast dient de dialoog met de huidige generatie studenten 
over de vormgeving van het onderwijs nadrukkelijker vorm moeten 
krijgen. 
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Bijlage 1: Vragenlijst leerlingen 
 
Groepen van 5 leerlingen. Leerlingen die een realistische afspiegeling vormen, niet alleen de 
whizzkids bijvoorbeeld. 
Interviews van een half uur tot maximaal drie kwartier. 
Gesprekken opnemen! 
 
Introductie 
- wie zijn wij? hoe heten zij? 
- over onderwerpen en doel van het interview: zicht op omgang met ICT (zelf en in onderwijs) 
- over de duur (max. 45 min) en om toestemming vragen om het op te nemen 
- wat we met de gegevens doen: anoniem, in rapportage (kan aan school en/of leerlingen zelf 

gestuurd worden) 
 

 
INTERVIEW VRAGEN 
ICT op school 
Hoe wordt ICT bij jullie op school ingezet? 
Wat vinden jullie daarvan? Zou dat meer, minder, anders moeten? 
 
ICT gebruik 
o Hoe gebruiken jullie ICT (internet, e-mails, msn, chat, mobiele telefoon, computerspellen etc.) 

in je dagelijks leven? (wat vooral, waarvoor? etc.) 
o Wat vinden jullie de belangrijkste toepassing en wat de leukste? 
 
Kenmerken 
Wat is voor jullie belangrijk als je met ICT werkt? Kies welke voor jou het belangrijkst is.  
(per aspect vragen wie deze het belangrijkst vind en dan tellen) 

- snelheid 
- kwaliteit van de informatie 
- vormgeving 
- gebruiksgemak 
- interactief 
- up-to-date (regelmatig bijwerken v/e website) 
- ander kenmerk? 

 
Reageer op de volgende stellingen (tellen: wie wel, wie niet; dan reactie) 
Snel & ongeduldig  

- Ik lees webpagina's nooit helemaal, maar zapp er door heen 
- Ik kan moeilijk een half uur achter elkaar met dezelfde klus bezig zijn 
- Ik vind synchroon (tegelijkertijd, bijv. chat) communiceren prettiger dan asynchroon (je 

kunt later reageren, bijv. e-mail) communiceren 
 
Leren door doen  

- Als ik een nieuw apparaat moeten leren gebruiken, pak ik de handleiding erbij 
  
Resultaatgericht  

- Als ik een activiteit/opdracht moet uitvoeren, vraag ik me voornamelijk af wat het doel is 
  
Sociaal & interactief  

- Ik heb veel contact met vrienden via ICT-toepassingen (mobiel, chat, msn, etc.)  
- Voor het samenwerken op school maak ik veel gebruik van ICT-toepassingen 
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Simultane bezigheden  

- Ik ben regelmatig met meerdere dingen tegelijk bezig 
  
Visueel ingesteld  

- Op een website laat ik me vooral door plaatjes, symbolen of animaties sturen (minder door 
de tekst) 

- Als ik een tekst moet (na)lezen, doe ik dat van het scherm 
  
 
Verbonden & mobiel  

- Ik wil overal toegang tot Internet hebben om contact te kunnen maken met mijn vrienden 
- Ik vind het belangrijk om ook op het schoolplein, het café en op straat te kunnen sms-en 

en chatten 
- Ik wil 24 uur per dag bereikbaar zijn 

 
 
o Zien jullie verschil tussen jullie onderling m.b.t. hoe jullie leren en omgaan met ICT? Verschil in 

handelen? 
 
Verwachtingen 
o Wat verwachten jullie van vervolgonderwijs (universiteit), qua ICT gebruik? 
 
 
Bedankt voor jullie medewerking! 
 
 
 

 


