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Het rapport
in het kort
Voer gesprekken met jongeren, laat ze een enquête invullen over alles wat met internet te maken heeft, en één conclusie is onontkoombaar: jongeren zijn lang niet zo handig op en met internet als volwassenen vaak denken. Natuurlijk, wie nu opgroeit kent
geen wereld zonder internet, voelt zich erbij op z’n gemak. Maar de veelbesproken
generatie-Einstein? De digitale superjongeren, die de internetmogelijkheden in hun
volle omvang zouden begrijpen en gebruiken, en die enorm slim informatie zoeken?
Wij hebben ze niet aangetroffen.
Wat vonden we wel? Hoe zit het met de Nederlandse jongeren van 12 tot 18 in de
digitale wereld?

Dit is in grote lijnen het beeld:
Jongeren hebben haast, doen alles vlugvlug
Dat schiet op, maar soms ook niet. Dan hebben ze al doorgeklikt voor ze in de gaten
hadden dat ze waren waar ze wezen wilden. Tijd voor lappen tekst hebben ze ook niet
– en het is al gauw een lap.
Jongeren zijn sociaal, internet is er heel erg voor de contacten
Op je Hyves meer dan 200 vrienden (inclusief vrienden van vrienden) hebben, is heel
gewoon. Chatten, afspraken maken, dat is dagelijks vermaak. Zelfs gamers doen het
gamen liever samen. En intussen is naar buiten gaan, de vrienden echt spreken, of
voetballen, nog altijd favoriet.
Jongeren zijn niet bang, klikken vol overgave overal op
Zelfs de waarschuwingen voor de gevaren van internet trekken ze op deze leeftijd in
twijfel. En angst om te verdwalen kennen ze ook niet. Ze vinden altijd wel weer een
weg terug.
Jongeren zijn niet zo best in zoeken
Ze slaan één pad in, en is daar niet te vinden wat ze willen dan staat het niet op internet. Voor een goedkoop telefoonabonnement gaan ze bijvoorbeeld uitsluitend bij hun
eigen provider kijken.
Jongeren zijn naïef
Dat je bij het downloaden ook virussen en auteursrechtenschendingen kunt binnenhalen, leeft niet.
Jongeren kopen weinig op internet
Ze zien en voelen een aanschaf vaak liever van tevoren. Wat weegt zo’n telefoon? Hoe
voelt hij in je hand?
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Jongeren begrijpen lang niet alles van internet
Ze doen ‘stiekem’ niet wat ze opgedragen wordt in een reclame. En ze blijven
het antwoord schuldig op de vraag waarom je je persoonlijke gegevens niet op
Hyves zou invullen, maar wel op bestelsites als Bol.com en de webwinkel van
Hennes & Mauritz. ‘Internet’ en ‘computer’ is voor hen één ding.
Jongeren zijn volwassenen-in-wording
Speciale jongerensites zijn er veel minder dan kinderwebsites. Ze begeven zich
dus vaak in de volwassen digitale wereld. En ergeren zich op websites vaak al
aan dezelfde dingen: opdringerige reclame, niet-werkende links, enzovoort.
Jongeren zijn conservatief
Ze verwachten dezelfde dingen op dezelfde plaats op websites. En ook dat
dezelfde dingen (kleuren, handjes) voor hetzelfde staan. Door hun ongeduld en
doorgeklik is dat voor hen nog belangrijker dan voor volwassenen.
Jongeren zijn niet gek
Door een populair toontje van volwassenen prikken ze zo heen. Ze denken beter
te leren uit een boek dan van een beeldscherm.
Jongeren zijn jongens en meisjes
En voldoen al aan heel wat bijbehorende stereotypen. Jongens gamen en zoeken brommeronderdelen, meisjes bekijken de laatste mode en make-uptips.
Jongeren lijken ook nog op kinderen
Ze kennen nog lang niet alle woorden. En trouwens ook lang niet alle sms- of
MSN-taal. RULive (Are You Live) lezen ze als Ruulieve. Ze vinden zinnen nog
gauw te lang en te ingewikkeld.
Jongeren zijn extreem
Ze gebruiken lang niet alle mogelijkheden, maar wat ze doen, doen ze vaak in
het extreme. Tot hun mono-internet behoren chatten via MSN, Hyven, muziek
luisteren of filmpjes bekijken via YouTube en gamen.

Wat zeggen ze zelf? Een handvol citaten.
“Ik vind het ook stom om een docent op je Hyves te hebben, je zet jezelf een beetje
voor gek.”
“Als het op internet staat, dan is het betrouwbaar. Want als het niet zou kloppen,
dan had er heus wel iemand gebeld en dan was het allang verwijderd.”
“Ja, die gesponsorde links gebruik ik altijd. Daar betalen ze voor dus dan moeten
het wel goede links zijn”
“MSN? Dat gebruik ik niet, want die reclame komt over je hele scherm en dan kan
ik niet meer zien wat ik aan het doen ben.”
“Je kan niet altijd zien of een site goed is. Soms moet je het gewoon proberen.”
“Mobiel internet? Nee joh, dat is alleen handig als je op zakenreis gaat.”
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“Tuurlijk gebruik ik liever internet om huiswerk te maken. Geef me maar een
laptop met internetverbinding. Niemand sjouwt vrijwillig met een tas vol boeken
natuurlijk!”
“Het is toch niet zo dat als je je adres op internet zet, mensen achter je aan komen
ofzo. Die mensen hebben toch wel wat beters te doen!”
Wat de jongeren zeggen, denken en doen, bleek om te zetten in tientallen praktische
tips voor websites. Die sluiten dit rapport af.
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Dit rapport vloeit voort uit een samenwerking tussen ‘Digivaardig & Digibewust’ en
‘Mijn Kind Online’. Digivaardig & Digibewust is een gezamenlijk programma van de
overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zij ontplooien onder
meer tal van activiteiten die ervoor moeten zorgen dat kinderen en jongeren veilig,
effectief en succesvol gebruik kunnen maken van internet. De stichting Mijn Kind
Online draagt de kwaliteitsverbetering van websites voor kinderen en jongeren hoog
in het vaandel. De samenwerking tussen deze twee organisaties heeft geleid tot nieuw
onderzoek naar het surfgedrag van jongeren en de usability (gebruiksvriendelijkheid)
van jongerensites.
De onderzoeksresultaten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Ze
geven marketeers inzicht in het surfgedrag van tieners tussen 12 en 18 jaar, ze helpen
bedrijven en organisaties om nóg betere websites te creëren, en ze helpen ouders en
leerkrachten bij hun taken als internet-opvoeders.

Lyrische kijk
Hier schetsen we nog even in vogelvlucht de kijk op tieners en hun ict-vaardigheden
door de jaren heen. Al sinds 1998 doen over internettende jongeren verschillende
verhalen de ronde. Trendwatchers zoals Don Tapscott en Nicholas Negroponte staken
eind jaren negentig de loftrompet over de nieuwe net-generatie, die de wereld dankzij hun unieke kwaliteiten op haar kop zou zetten. Op hetzelfde optimisme stoelde
het boek De Generatie Einstein uit 2006. Jongeren zouden, aldus de auteurs, digitale
alleskunners zijn, die volwassenen er met gemak ‘uit surfen’. Door een verbazingwekkende versnelling van de evolutie zouden jongeren opeens in staat zijn te multi-tasken
en worden ze allemaal alsmaar slimmer.
De afgelopen vier jaar is dat lyrische beeld bijgesteld. De gemiddelde tiener is slechts
matig vaardig. Spectaculaire innovatieve kunsten vertonen ze niet, noch zijn ze stuk
voor stuk enorm digitaal creatief. Wel gebruiken ze allemaal internet om met elkaar in
contact te staan. Van één homogene netgeneratie is echter geen sprake, zo bleek. De
verschillen onderling zijn groot.
In het onderzoeksrapport Jongeren en Interactieve Media van Kennisnet (oktober 2009)
werden jongeren verdeeld in vier typen gebruikers:
•
De traditionalisten zijn nauwelijks actief en maken alleen gebruik van de basisfunctionaliteiten van nieuwe media;
•
Gamers spelen het liefst samen en beleven plezier aan het doen alsof en leren
in games. Verder strekken hun online activiteiten nauwelijks;
•
Netwerkers zijn vriendschaps-gedreven en gericht op communicatie met
gelijkgestemden. Ze Hyven en combineren dat met kletsen via MSN;
•
Producenten kennen een divers en intensief gebruik van interactieve media
voor productie en interactieve consumptie van ‘content’. Slechts negen procent van de jongeren is ‘producent’ te noemen, aldus Kennisnet.

Usability voor jongeren
Maar hoe wordt de jeugd bediend? Goede sites voor kinderen en jongeren moeten
niet alleen maar veilig en aantrekkelijk zijn, maar ook betrouwbaar en goed bruikbaar.
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Je moet er bijvoorbeeld snel je weg in kunnen vinden, begrijpen wat er bedoeld wordt,
en niet geconfronteerd worden met onduidelijke pop-up-schermen. Daarom was het
opmerkelijk dat er tot 2008 nog weinig aandacht was voor het onderwerp ‘usability
voor kinderen en jongeren’. In Amerika en Israël was usability (de technische term voor
gebruiksvriendelijkheid) van kindersites wel onderzocht, door de Nielsen Norman
Group, maar dat was al weer in 2002. En Nederlands onderzoek waaruit algemeen geldende aanbevelingen af te leiden zouden zijn, bestond al helemaal niet. Klik en Klaar,
het onderzoek naar surfgedrag en usability van kindersites van Mijn Kind Online in
2008, voorzag dan ook in een behoefte. Maar liefst 750 makers van sites voor kinderen
vroegen bij Mijn Kind Online het rapport op. Tal van sites voor kinderen namen de tips
ter harte.
Enkele conclusies van dat rapport waren:

•
•
•

•

Kinderen tussen acht en twaalf missen vaardigheden en het beoordelingsvermogen om informatie op internet op waarde te schatten. Daardoor lukken veel
zoekopdrachten niet.
Kinderen lezen niet online. Ze wíllen niet lezen, als ze zoeken verwachten
ze dat hun oog ergens meteen op valt. Ze willen onmiddellijk succes op een
website.
Ze kúnnen ook niet goed lezen en schrijven. Ze zitten immers nog middenin
het leerproces van lezen en schrijven. Doordat ze nog middenin hun taalontwikkeling zitten, hebben ze een relatieve handicap. Veel zoekopdrachten mislukken of doen kinderen stranden op plekken die niet voor hen zijn bedoeld.
Doordat hun fijne motoriek nog niet volledig ontwikkeld is, gebeurt het ook
vaak dat ze per ongeluk meerdere toetsen tegelijk indrukken. Dat maakt het
moeilijk om een URL van een website in te tikken. Hoe langer de URL, hoe
meer er mis kan gaan, en hoe moeilijker het voor de kinderen is om op de juiste
website terecht te komen. Kinderen bleken vooral veel moeite te hebben met
het foutloos typen van de URL’s van sites als Cinekidstudio, Jeugdjournaal,
Kennisnet en Nickelodeon. Zo tikten ze Nikkelodeon in en kwamen op een
tikfoutdomein, gevuld met commerciële aanbiedingen die niet voor kinderen
zijn bedoeld, zoals prijzige sms-diensten.

Maar in hoeverre geldt dat allemaal voor jongeren? Die hebben meer surfervaring, en
in de regel hebben ze op de middelbare school computerles gekregen en meer voor
school op internet gedaan. Kunnen zij daardoor beter websites begrijpen? De redactionele afbeeldingen op kindersites werden in 2008 door veel kinderen aangezien voor
reclame en daarom overgeslagen. Hoe werkt dat bij jongeren? Moet je een jongerensite anders opzetten dan een site voor kinderen? Of volwassenen? Gelden er andere
wetten voor een jongerensite?

Dit onderzoek
Reden genoeg dus voor Digivaardig & Digibewust en Mijn Kind Online om na Klik
en Klaar ook een jongerenonderzoek te starten. Daartoe hebben we samenwerking
gezocht met MetrixLab, een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in
het doen van usability-onderzoek en onder andere initiatiefnemer is van de Usability
Award, en mede-verantwoordelijk voor Klik en Klaar, het usability-rapport over kinderen.
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We ontdekten mogelijkheden voor jongerenwebsites om hun usability te verbeteren en we kregen inzicht in het surfgedrag van jongeren. Hoe handig zijn ze met
zoeken naar informatie op internet? Wat doen ze er? Wat denken ze er zelf van? Dit
rapport geeft daarvan een boeiend beeld, dat uitvloeit in maar liefst 65 onderbouwde
tips en trucs om websites gebruiksvriendelijker te maken voor jongeren.
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Als we willen weten wat jongeren bijgebracht moet worden en vooral hoe we ze een en
ander moeten leren, dan hebben we kennis nodig die nu nauwelijks voorhanden is. Dit
onderzoek is erop gericht om de digitale generatie beter te doorgronden. Wat doen
jongeren online en hoe doen zij dat? Zijn er dingen die zij moeilijk vinden, wat voor
soort problemen ervaren zij?
We hebben onderzocht hoe het gesteld is met de gebruiksvriendelijkheid van
websites voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het onderzoek bestaat uit
twee delen: een kwalitatief gedeelte waarvoor ze één op één zijn geïnterviewd, en
een kwantitatief deel waarvoor jongeren een vragenlijst hebben ingevuld.

Deelnemers
Aan dit onderzoek hebben 501 jongeren meegedaan, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Van de respondenten is 49% een jongen en 51% een meisje.
leeftijd		
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar

aantal
15%
15%
14%
14%
15%
13%
14%

Van de jongeren gaat 32% naar het VWO (VWO, Gymnasium, Atheneum bij elkaar
opgeteld), 19% gaat naar de HAVO en 27% naar het VMBO.
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De interviews en het observeren
In totaal zijn 30 jongeren tussen de 12 en 18 jaar geïnterviewd, 17 jongens en 13 meisjes. Van leerlingen uit de brugklas tot aan het examenjaar. Ze volgen onderwijs aan
het VMBO KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) en VMBO TL (theoretische leerweg),
de HAVO en het VWO.
Daartoe zijn vijf scholen bezocht, verspreid door het land: in Huizen, Zetten,
Berkel Enschot, Castricum en Houten. Per school zijn zes jongeren ondervraagd over
hun computer- en internetgebruik. Dat duurde een lesuur, of maximaal 60 minuten.
Tijdens het interview gebruikten de leerlingen het internet aan de hand van taken die
de interviewers hen oplegden. Terwijl ze die uitvoerden, werden de jongeren geobserveerd om te zien of en zo ja waar zij tegen problemen aanlopen op websites.
Allereerst hebben we met de jongeren gesproken over hun computer- en internetgebruik. We vroegen ze onder meer: ‘Heb je een eigen computer?’, ‘Hoe lang zit je
per dag op internet?’ en ‘Wat doe je zoal op de computer en op internet?’ Vervolgens
lieten we ze een website kiezen die ze veel gebruiken, zodat ze konden laten zien wat
ze daar zoal doen. Daarna kregen de jongeren taken die zij moesten uitvoeren, bijvoorbeeld: “Je moet een boekverslag schrijven en je wilt informatie bekijken over de
auteur van het boek”, “Zoek op wat de Mexicaanse griep inhoudt, wat de symptomen
zijn en hoe lang je thuis moet blijven van school”, “Zoek tips over hoe je het beste je
haar kunt krullen” en “Zoek op wat anderen vinden van een computerspel naar keuze
dat net is uitgebracht”.

De enquête
Alles bij elkaar kregen de 501 jongeren die meededen zestig vragen te beantwoorden.
Over henzelf (leeftijd etc.), over de computers bij hen thuis, over hun internetgewoontes, over hun voorkeuren, over wat ze moeilijk vinden en leuk of handig, of juist niet.
Bij de meeste vragen konden ze dingen aankruisen, of aangeven in hoeverre ze het
met iets eens waren. Soms moesten ze een getal invullen (hoeveel vrienden heb je op
Hyves), of zelf voorbeelden geven (van een niet-handige website).
De uitkomsten van de vragenlijsten en de gesprekken zijn verwerkt in het volgende hoofdstuk.
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Afgaande op de gesprekken die we voerden, vinden de jongeren van zichzelf dat
zij niet zo veel op internet zitten. Wanneer je vraagt wat ze er zoal doen, komen ze
niet veel verder dan muziek luisteren, chatten en ‘Hyven’ en informatie zoeken voor
school. Ze kunnen uit zichzelf maar een beperkt aantal websites noemen die ze bezoeken. Maar na doorvragen blijken ze vaak wel degelijk meer op internet te doen en ook
meer websites te kennen en gebruiken.
Uit de enquête blijkt dat internet vooral gebruikt wordt voor het chatten met
bekenden (79%) en het maken van huiswerk (78%). Driekwart bekijkt er zijn rooster en
roosterwijzigingen. Meer dan de helft van de jongeren gebruikt internet om te downloaden, bijna de helft internet ook zomaar, omdat zij niets anders te doen hebben, en
ruim een derde koopt er dingen.

	
  

Anders, namelijk: School (15x) • Van alles (14x) • Mail bekijken (3x) • Filmpjes bekijken (2x) •
Muziek (2x) • Msn/Hyves (2x) • Games (1x) • Het weer (1x)

Dat de geïnterviewde jongeren lijken te onderschatten wat zij zoal doen op internet,
komt misschien doordat het zo gewoon voor ze is. Ze zijn ermee opgegroeid en kunnen zich niet eens een wereld zonder internet voorstellen. Het onderscheid tussen ‘de
computer’ en ‘internetten’ maken ze bijvoorbeeld ook niet. De computer aanzetten
staat voor hen gelijk aan het internet op gaan. Wat tegenwoordig ook zo is: de tijd van
via een inbelmodem verbinding moeten maken is al even voorbij. Jongeren beschrijven
bijvoorbeeld ook dat ze internet gebruiken om Powerpoint-presentaties te maken.
Ze zullen ook vaak tegelijkertijd informatie en plaatjes zoeken, maar ze lijken niet te
beseffen dat PowerPoint een computerprogramma is waar je geen internetverbinding
voor nodig hebt.
Uit de gesprekken rijst het beeld dat internet bovenal gebruikt wordt om contact te onderhouden met vrienden. Bijvoorbeeld via MSN Messenger (een chatprogramma) of Hyves. Daarnaast luisteren ze naar muziek, bijvoorbeeld via YouTube.
MSN, Hyves en YouTube staan volgens de jongeren altijd aan op de achtergrond, ook
wanneer ze informatie zoeken voor school en hun huiswerk maken. Vooral jongens
besteden ook veel tijd aan online gamen en het bekijken van recensies of previews van
nieuwe games. Daarnaast zoekt een aantal van hen informatie over brommermodellen en brommeronderdelen, en over sleutelen aan brommers. Veel meisjes blijven met
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internet op de hoogte van het laatste mode- en make-upnieuws, en zoeken daar tips
over op. Ook kijken zij online naar kleding.

Hoe belangrijk is internet?
De jongeren kregen in de enquête een lijst met zeven activiteiten en producten op het
gebied van technologie en vrijetijdsbesteding. Die moesten ze op volgorde zetten.
Wat voor hen het belangrijkste is op nummer 1. Het ging om:

•
•
•
•
•
•
•

Internet;
MP3-speler;
Mobiele telefoon;
Spelcomputer.
Naar buiten gaan met vrienden;
Sporten;
Zelf muziek maken;

In onderstaande tabel is te zien wat voor de jongeren het belangrijkst is.
Naar buiten Internet
gaan met
vrienden

Mobiele
telefoon

Sporten

MP3-speler

Spel
computer

Zelf muziek
maken

Meest belangrijk (1) 34%

18%

14%

16%

4%

8%

5%

19%

25%

19%

19%

6%

8%

5%

14%

21%

21%

15%

13%

11%

5%

14%

20%

17%

11%

20%

12%

7%

12%

11%

16%

12%

27%

16%

8%

5%

5%

7%

15%

25%

22%

23%

Minst belangrijk (7)

3%

1%

5%

13%

7%

24%

48%

Gemiddeld

2.81

3.03

3.40

3.84

4.69

4.85

5.75

Plaats

1

2

3

4

5

6

7

Naar buiten gaan met vrienden is voor het grootste aantal jongeren het belangrijkste.
Een derde zet het op een. Internet komt op de tweede plaats, en de mobiele telefoon
op de derde. Dan volgt sporten. De MP3-speler komt uit op de vijfde plaats, de spelcomputer op zes, en zelf muziek maken tot slot op zeven.
Er zijn wel wat verschillen tussen jongens en meisjes. Zo is voor meisjes een
mobiele telefoon significant belangrijker dan voor jongens: een op de vijf zet hem op
de eerste plaats, een kwart op de tweede. Van de jongens doet respectievelijk slechts
8 en 13% dat.
Voor de jongens is een spelcomputer, zoals Playstation, Xbox of Nintendo, weer
belangrijker. Die zetten ze vaker op plaats 1, 2 of 3. Bij de meisjes komt de spelcomputer vaker op plaats 6 en 7 terecht. De MP3-speler is voor meisjes weer iets belangrijker
dan voor jongens.
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Contact met anderen is belangrijk
Vier op de vijf jongeren gebruikt internet om te chatten met mensen die ze kennen.
Ruimt de helft spreekt via internet af met mensen die ze ook buiten het internet kennen. Een kwart chat met mensen die ze alleen via internet kennen, en 9% gebruikt
internet om met zulke mensen af te spreken.

Boven een voorbeeld van Facebook van de bij jongeren populaire filmserie
Twilight, onder de Hyves-pagina van deze filmserie.

Chatten en community’s, zoals bijvoorbeeld Hyves of Facebook, zijn heel populair.
Voor de meeste jongeren die we interviewden, is dit de belangrijkste online bezigheid. Vrijwel alle geïnterviewde jongeren beschikken over een Hyves-account. Hyves
is een profielwebsite, waarop je je eigen account kunt aanmaken en in contact kunt
komen met vrienden en bekenden. Met hen kun je onder andere chatten, je kunt elkaar
(openbare) berichtjes sturen (‘krabbelen’) en foto’s met elkaar delen. In mei 2010 had
Hyves meer dan 10,1 miljoen geregistreerde gebruikers.
Het is heel gewoon om meer dan 200 vrienden te hebben, sommige jongeren
hebben er zelfs meer dan 700. Vrijwel alle jongeren leggen in de gesprekken uit dat zij
niet zelf anderen uitnodigen op hun Hyves, maar vooral uitgenodigd worden. Iemand
uitnodigen, of een uitnodiging accepteren voor Hyves, doen ze alleen wanneer ze diegene kennen. Je kent iemand wanneer je wel eens met die persoon gesproken hebt (op
school of bij het uitgaan), of wanneer het een vriend van een vriend is. Je hoeft hem of
haar dus niet per se zelf gesproken te hebben. Sommige jongeren accepteren vanuit
die gedachte ook mensen die ze niet kennen. Maar als blijkt dat het geen vrienden van
vrienden zijn, dan worden ze net zo makkelijk weer verwijderd.
Naast profielsites wordt MSN veel gebruikt. Een enkele jongere gebruikt nog
andere chatmogelijkheden, bijvoorbeeld om met internationale vrienden te chatten
of met onbekenden, omdat het spannend is en je niet weet wat je kan verwachten
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(‘talk to strangers’ op www.omegle.com). Dat laatste gebeurt overigens niet regelmatig, de geïnterviewde jongeren chatten voornamelijk met bekenden, hooguit met
vrienden van vrienden.

Internet is handig voor je huiswerk
Van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld, gebruikt 78% internet voor het
maken van huiswerk. Uit de interviews blijkt dat het vooral gaat om informatie zoeken
voor huiswerkopdrachten, bijvoorbeeld voor werkstukken, spreekbeurten en boekbesprekingen. Ook is een aantal jongeren bekend met websites waar je jezelf mee kunt
overhoren, zoals WRTS.nl. Een paar jongeren uit eindexamenklassen zoeken op internet examens van voorgaande jaren, zodat zij kunnen oefenen.
Er zijn maar weinig jongeren die met behulp van digitaal lesmateriaal online hun
huiswerk maken. Eén jongen heeft voor twee vakken een account voor ‘Schoolwise’,
de elektronische leeromgeving van Noordhoff Uitgevers en EPN. Leerlingen kunnen
daarin op een speelse manier met het lesmateriaal aan de slag. In de les gebeurt hier
volgens deze leerlingen weinig mee: ze gebruiken het vooral als extra oefening. Op
een andere school wordt voor het vak ‘Mens en natuur’ gebruik gemaakt van digitaal
lesmateriaal in ‘N@tschool!’, een elektronische leeromgeving van Three Ships.
In de interviews merken enkele jongeren op dat huiswerk maken op de computer prima is, maar dat leren vanaf een computerscherm minder makkelijk gaat dan uit
een boek. Ze verwachten dan ook niet dat digitaal lesmateriaal ooit de lesboeken zal
vervangen.

	
  

Van de jongeren die de vragenlijsten invulden, is 30% het ermee eens dat je beter
uit een boek kunt leren dan van internet, terwijl 29% het daarmee oneens is. De rest
neemt er een neutrale houding over aan. Een mogelijke verklaring is dat ze het wel
leuker vinden om op internet voor school bezig te zijn (zie grafiek hieronder), maar dat
jongeren ook inzien dat het meer tijd kost vanwege alles wat ze naast het leren doen
(bijvoorbeeld chatten en muziek luisteren).
In de interviews zeggen de jongeren dat de scholen niet heel veel computers
hebben, waardoor ze tijdens lessen weinig worden gebruikt. Terwijl het merendeel
dat wel zou willen. De scholen die aan dit onderzoek hebben meegedaan, beschikken
over aardig wat computers, maar het zijn er niet genoeg om meer jongeren vaker les te
geven op de computer of internet. Het is ook een vaakgehoorde klacht van docenten.
Die willen graag meer lessen op internet geven, maar wanneer je daarvoor weken van
te voren een computerlokaal moet reserveren, is voor hen de lol er ook snel af. Sommige geïnterviewde jongeren vinden wel dat ze genoeg op de computer mogen op
school. En van de vragenlijstinvullers geldt dat voor ruim de helft.
Ook al leren jongeren volgens henzelf het beste uit boeken, toch vindt 67% het
wel leuker om huiswerk te maken op de computer. Slechts 8% is het hier niet mee
eens.
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Online lesmateriaal lijkt dus prima voor praktische dingen, maar om de theorie te leren
gaat de voorkeur uit naar boeken.
Alle scholen hebben een eigen website. De jongeren raadplegen die bijna dagelijks voor hun roosters en eventuele wijzigingen. Op één school kunnen de leerlingen
zelfs inloggen om hun cijfers online te bekijken. Een jongen vertelt dat zijn ouders ook
een inlogcode hebben, en dus zijn cijfers kunnen inzien. Hij vindt dit prettig, want hij
ziet dit als een extra stok achter de deur om goede cijfers te halen, en te slagen voor
zijn examen.

Gratis online spelletjes minder populair
Uit de vragenlijst blijkt dat 70% van de jongeren internet gebruikt om spelletjes te
spelen. Maar spelletjeswebsites zoals Spele.nl, Spellen.nl of Zylom.nl zijn in deze
leeftijdsklasse minder populair dan bij kinderen tot 12 jaar, zo blijkt uit de interviews.
Met name de meisjes vinden deze websites nu kinderachtig. Maar online spellen die
in een browser draaien en waar je een account voor moet aanmaken, zoals Runescape,
Tribal Wars en Mafiaway, spelen ze wel. De interviews hebben plaatsgevonden voordat Spil Games en Hyves samen een games-platform lanceerden, wat online spelletjes
wel weer populairder kan maken.

De website www.runescape.nl, waar je eenvoudig in een browser spelletjes
kunt spelen.
Daarnaast wordt het steeds populairder om op internet tegen anderen te spelen, op
de computer of op een spelcomputer. In veel gevallen moet daarvoor betaald worden,
bijvoorbeeld met een vast maandelijks bedrag, of via een tegoed voor een x aantal uur
spelen. Dit verklaart waarom dit type spellen minder populair is bij kinderen dan bij
jongeren: kinderen hebben hier veelal geen geld voor (over).
Overigens worden sommige reclame-uitingen ook als spelletjes gebruikt. De
Landmacht heeft er bijvoorbeeld een dat op veel websites terugkwam: daarin moet
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je met een ring om een stang bewegen met je muis. De ring mag de stang niet raken,
want dan sta je onder stroom en ben je ‘af’. Als je het parcours kunt voltooien, ben je
‘geschikt voor de landmacht’. Een ander voorbeeld is ‘Jungle Jewels’, dat in korte tijd
te spelen is. De speler bouwt er een bedrag mee op, dat hij kan gebruiken om op de
website te spelen.

Voorbeeld van reclame die gebruikt wordt door jongeren.
De jongeren zijn zich er wel degelijk bewust dat dit reclame is. Zij zien het ook als een
sport om er wel gebruik van te maken, maar niet op de manier die de reclamemaker of
het bedrijf erachter graag ziet. Eén jongen legt uit:
“Je hebt zo’n spelletje, dan moet je je 20x opdrukken, dus dan doe je dat gewoon
19 keer en dan ga je iets anders doen. Want dan heb je lekker niet gedaan wat ze
willen.”
Dit voorbeeld laat ook zien hoe weinig jongeren eigenlijk van internet begrijpen. Want
natuurlijk zit er niet iemand te wachten en mee te kijken aan de andere kant. Voor een
reclamemaker is dit wel interessant om in het achterhoofd te houden: maak een spelletje van je reclame. Als jongeren zich ‘maar’ 19x opdrukken en dan stoppen, hebben
zij dus wel al die tijd de reclame gezien en kan de boodschap goed overgekomen zijn.

Meer dan de helft doet aan downloaden
Veel jongeren downloaden muziek, series, films en programma’s van internet, blijkt
uit de interviews. Bij films en programma’s gaat het om de meer ervaren internetters,
die daar Usenet en torrents voor weten te gebruiken. Muziek downloaden de jongeren
bijvoorbeeld via Limewire. Twee jongens vertelden zonder te aarzelen dat zij pornofilms binnenhalen via Usenet.
Wat overigens opvalt, is dat veel jongeren die vertellen dat ze niet op bepaalde
websites klikken, omdat ze daar virussen van zouden krijgen, wel zonder verder nadenken via programma’s als Limewire downloaden. De kans om daarmee virussen binnen
te halen, is veel groter. Dat beseffen ze kennelijk niet.
Onder de 501 deelnemers aan de online enquête zijn er 280 (56%) die op internet dingen downloaden. Van hen haalt 93% muziek binnen, 44% films, 41% computerspelletjes en 35% programma’s.
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Met de stelling ‘Je kunt downloaden niet verbieden’ is bijna driekwart van de jongeren
het eens, slechts 6% van de jongeren is het hier niet mee eens.

	
  

Liever kopen in de winkel
Tijdens de interviews wordt duidelijk dat de jongeren relatief weinig online kopen.
Ze geven er de voorkeur aan naar de winkel te gaan, waar ze een product eerst in hun
handen kunnen houden. Een telefoon schaffen ze bijvoorbeeld liever niet op internet
aan. Uit de vragenlijst blijkt dat ruim een derde van de jongeren wel eens iets op internet koopt. Meestal ‘kleine’, niet al te dure zaken, zoals kleding, cd’s en dvd’s, en boeken en tijdschriften. Jongeren hebben over het algemeen nu eenmaal niet veel geld te
besteden.
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Andere dingen, namelijk: • Elektronica (7x) • Hobby / vrijetijdsbesteding (7x) • Mobiele telefoon (3x)
• Tickets voor theater (1x) • Lego (1x) • Schoolspullen (1x) • Piercings (1x) • Mp3 (1x) • Posters (1x)

Als ze op internet dingen kopen, zijn Nederlandse webwinkels en de website www.
Marktplaats.nl favoriet.

	
  

	
  

Anders, namelijk: • Dealextreame.com • Chinese sites • Brommerwinkels • Boox.nl • Zooplus.com •
Propasaonline.nl
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De jongeren betalen overwegend zelf (97%) wanneer zij online aankopen doen: 68%
doet dat vanaf de eigen rekening via bijvoorbeeld iDeal, 14% betaalt zelf met de
creditcard van een familielid en 13% betaalt contant omdat het gekochte product
opgehaald wordt. Slechts 2% betaalt met een eigen creditcard, wat voor een deel te
verklaren is door het feit dat je voor je achttiende niet over een eigen creditcard mag
beschikken. Bij 28% betalen de ouders.

	
  

Anders, namelijk: • Ouders betalen met iDeal/Creditcard, ik betaal hen terug (6x) • Paypal (3x) • Via
acceptgiro (2x) • Via een vriendin (1x) • Met uitkering inVotes (1x)

Van de geïnterviewden zijn het met name de wat oudere jongens die online producten
kopen. Vooral spullen om aan een brommer of scooter te sleutelen, als er geen winkel
in de buurt zit die deze producten verkoopt. Deze jongeren vertellen dat er vrijwel
altijd een ouder meekijkt wanneer ze online iets bestellen. Sommige jongens kopen
online onderdelen voor hun computer.
Ook op Marktplaats kopen ze dingen, en soms verkopen ze er ook zelf spullen.
Kleding bijvoorbeeld. Een paar jongens hebben wel eens een brommer op internet
gekocht, eraan gesleuteld en erop rondgereden, om hem na een tijdje weer te koop
te zetten, zodat er een nieuwe brommer gekocht kon worden. Eén jongen verdient op
eBay wat geld bij, door er dingen te kopen en die vervolgens voor meer geld door te
verkopen.
Bijna een op de vijf jongeren die wel eens op internet koopt, verkoopt er zelf
dingen, blijkt uit de vragenlijst. Vooral computerspelletjes en (onderdelen voor) computers.
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Anders, namelijk: • Van alles wat niet meer nodig is, waaraan nog geld te verdienen is (8x) • Elektronica (3x) • Speelgoed (3x) • Fiets(onderdelen) (3x) • Muziekinstrumenten/Muziekonderdelen (2x) •
Meubels (2x) • Make-up (1x) • Postzegelverzameling (1x) • Kortingsbonnen (1x)
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Beschikbaarheid computers en telefoons
Vrijwel alle jongeren (letterlijk 99%) hebben minimaal één computer thuis staan. In
ruim een derde van de huishoudens bevinden zich zelfs meer dan drie computers.

	
  

Slechts 21% van de jongeren beschikt niet over een eigen computer, 44% heeft een
eigen laptop en 42% een eigen computer (PC).

	
  

De respondenten konden meer dan een antwoord geven op de vraag of ze over een
eigen computer beschikken: 41% bezit een laptop die door het hele huis gebruikt mag
worden. En 8% heeft een computer die niet op de eigen kamer staat. Tijdens de interviews bleek dat sommigen een computer in de woonkamer hebben staan. Dan kan er
dus altijd iemand over hun schouder meekijken met wat ze doen.

Het merendeel van de geïnterviewde jongeren met een eigen computer, heeft
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die gekregen van de ouder(s). Hun oude of een nieuwe. Een klein aantal heeft zelf voor
een computer gespaard.
Jongens hebben significant vaker een eigen computer op de kamer staan dan
meisjes (41 tegenover 26%), terwijl meisjes weer vaker een laptop hebben die ze door
het hele huis mogen gebruiken (49% ten opzichte van 33).

Jongeren bellen voornamelijk prepaid
Ruim de helft van de jongeren heeft een telefoon met prepaid, 42% heeft een abonnement. Slechts 4% heeft geen mobiele telefoon. Dat zijn vooral 12-jarigen die in de
laatste klas van de basisschool zitten, en een mobiele telefoon krijgen wanneer ze naar
de middelbare school gaan.

	
  

Geen mobiele telefoon, omdat: • Niet nodig, niet belangrijk (5x) • Ik krijg pas een mobiele telefoon
als ik naar de middelbare school ga (4x) • Krijg het niet van mijn ouders (2x) • Gebruik de mobiele
telefoon van mijn ouders (2x) • Is kapot (1x)

De meeste jongeren hebben de telefoon van de ouders gekregen (51%), in plaats van
er zelf een gekocht te hebben (44%).
VWO-leerlingen (53%) hebben vaker een telefoon zelf gekocht dan HAVO(40%) en VMBO-leerlingen (35%).

Internetten doen ze zelden op de telefoon
Slechts een op de vijf jongeren met een mobiele telefoon internet ook op zijn mobiel,
en er lijkt niet zo veel behoefte aan te zijn:

27

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

	
  

Jongens maken vaker dan meisjes meerdere keren per dag gebruik van internet op de
telefoon (14 tegenover 8%). En meer meisjes (7%) dan jongens (2%) zeggen dat ze wel
eens internet op hun mobiel hebben geprobeerd, maar het niet zo vaak gebruiken.
Internet op je telefoon wordt met name beschouwd als handig voor als je bijvoorbeeld op zakenreis bent, zo blijkt uit de interviews. Voor zichzelf kunnen de jongeren niet bedenken wat zij op internet met hun mobiele telefoon zouden willen doen.
Ze zien elkaar op school, fietsen naar huis, spreken daar met vrienden af, of zetten
MSN aan. Op de mobiele telefoon Msn’en bijvoorbeeld heeft dus geen toegevoegde
waarde, en zal vermoedelijk populairder zijn onderweg naar huis in de bus of trein.
Enkele jongens internetten wel eens op de iPhone van hun vader. De geïnterviewde
meisjes hebben nauwelijks interesse in internetten op de mobiele telefoon. Wellicht
vinden ze het niets toevoegen, na het een keer geprobeerd te hebben.
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Tijd die aan internet besteed wordt
Aan de jongeren is gevraagd hoeveel tijd zij op internet zitten. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen internetten op een doordeweekse dag en op weekenddagen. Ook is
onderscheid gemaakt tussen internetten voor je plezier en voor huiswerk.

Internetten op een doordeweekse dag
Onderstaande staafdiagram toont hoeveel uur jongeren op een doordeweekse dag op
internet zitten, voor huiswerk (blauw) en voor hun plezier (oranje).

	
  

Te zien is dat 38% van de jongeren niet elke doordeweekse dag voor hun huiswerk
op internet zitten. Een op de drie brengt dagelijks 1-2 uur voor zijn plezier door op
internet.
Meisjes (24%) zitten vaker dan jongens (16%) elke dag ongeveer een half uur op
internet voor huiswerk op een doordeweekse dag. En jongens (13%) zitten vaker dan
meisjes (5%) niet elke doordeweekse dag voor huiswerk op internet.

Internetten op een weekenddag
In de grafiek is te zien hoeveel uur jongeren op een weekenddag op internet zitten,
voor hun plezier (oranje) of voor huiswerk (blauw).
De diagram toont dat in het weekend de meeste jongeren niet elke dag (39%)
voor huiswerk op internet zitten. Wel gaat dan ongeveer een kwart beide dagen 1-2
uur voor hun plezier internet op.
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Jongens zitten vaker dan meisjes beide weekenddagen meer dan 4 uur op internet
voor hun plezier. Maar ook besteden meer jongens dan meisjes zaterdag én zondag
1-2 uur op internet aan hun huiswerk.
Het merendeel van de jongeren geeft tijdens de interviews te kennen ongeveer
twee uur per dag aan internet te besteden. Het aantal jongeren dat niet dagelijks op
internet zit, is op één hand te tellen. Een klein aantal doet de computer aan na school
en zet hem pas weer uit als het bedtijd is. De meeste jongeren geven de voorkeur aan
naar buiten gaan met vrienden, om te hangen of te voetballen bijvoorbeeld, boven
achter de computer te zitten. Ook tv kijken is nog altijd een populaire bezigheid en
wordt met de hele familie gedaan.
Slechts één jongen laat blijken nauwelijks interesse te hebben voor internet. Hij
gebruikt het alleen bij het maken van huiswerk, omdat het moet, en geeft er eigenlijk
niets om. Zijn passies zijn drummen en voetballen, en daar heb je volgens hem allebei
geen internet voor nodig.
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Regels voor internetgebruik
De jongeren vertellen dat er thuis en op school weinig tot geen regels gelden voor het
gebruik van de computer en internet. Slechts een school stelt als regel dat ze thuis een
half uur voor ze naar bed gaan niet meer mogen internetten. De ouders denken dat de
jongeren anders slecht slapen. Eén jongen vertelt dat hij elke avond voor het slapen
gaan de muis en het toetsenbord van zijn computer bij zijn ouders moet inleveren. Als
hij dat niet doet, internet hij tot diep in de nacht door.
Uiteraard zijn er internetsites waarvan jongeren weten dat ze die niet mogen
bezoeken. Websites met porno of bijvoorbeeld ‘racistische dingen’ worden als slecht
beoordeeld. Maar naar hun eigen zeggen hebben hun ouders daar geen regels over
gemaakt. Ze worden vrijgelaten om zelf te bepalen wat wel en wat niet goed voor hen
is, en menen dat ook goed zelf te kunnen bepalen. De vragenlijst laat zien dat 50% van
de jongeren van mening is dat er voor hen geen regels hoeven te zijn voor wat zij wel
en niet mogen doen op internet.

	
  

‘Vroeger’ waren er volgens sommigen wel regels, bijvoorbeeld dat ze niet te lang
achter de computer mochten. Nog steeds mag een enkeling per dag niet te lang op
internet. Maar dat is meer een richtlijn dan een harde regel: ze worden weinig gecontroleerd door hun ouders.
Wanneer de computer in de woonkamer staat, kijken ouders wel eens mee. De
jongeren hebben niet het idee dat ze dat fanatiek doen, en ze dus gecontroleerd worden. Het is meer zo dat een ouder tijdens het langslopen even een blik op het scherm
werpt. Dat vindt 42% goed, maar 26% is het hier niet mee eens.

	
  

Uit de vragenlijst blijkt dat slechts 10% van de jongeren geen regels voor hun eigen
kinderen zouden hanteren voor het gebruik van internet.
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Een andere regel, namelijk:
• Persoonlijke informatie & onbekenden: Geen persoonlijke informatie aan onbekenden geven (2x),
Vragen als ze hun persoonlijke informatie in willen vullen (1x), Geen mensen toevoegen die je niet
kent (1x)
• Tijd op internet: Een paar uur voor naar bed gaan pc uit (1x), Niet de hele dag op de computer (1x)
• Restricties: Geen webcam gebruiken (1x), Bepaalde spelletjes niet spelen (1x), Geen dingen downloaden (1x)
• Huiswerk: Eerst huiswerk, dan internet (1x), geen muziek luisteren op internet tijdens huiswerk (1x)
• Overleggen: Altijd eerst zeggen als je op internet gaat (1x), Overleggen als ze iets raars zien (1x)
• Gedrag: Niet schelden op internet (1x)

Aan hun kinderen zal 70% van de jongeren de regel opleggen hun telefoonnummer
niet aan mensen te geven bij het chatten of krabbelen op Hyves. Ook mogen die kinderen het niet invullen op internet. Over foto’s zijn ze makkelijker: slechts 22% vindt
het niet goed wanneer hun kinderen een foto van zichzelf op internet zetten. ‘Niet
elke dag op internet’ is een regel die door slechts 8% van de jongeren gehanteerd zal
worden.
Opvallend is ook dat ruim een derde van de jongeren vindt dat tijdens het maken
van huiswerk MSN uit zal moeten, en van bijna een derde moeten Hyves en YouTube
ook uit.
Er zijn enkele duidelijke verschillen te zien tussen de regels die VWO-, HAVOen VMBO-leerlingen zouden hanteren.
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Als jij later zelf kinderen hebt,
wat voor regels zou jij voor hen maken voor internet?

VWO
n=162

HAVO
n=96

VMBO
n=134

Totaal
n=501

Niet elke dag op internet

4%

14%

8%

8%

Niet een foto van jezelf op internet zetten

19%

21%

29%

22%
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Als kind van een HAVO-leerling kun je eerder verwachten niet elke dag op internet
te mogen dan als VWO-leerling-nakomeling. VMBO-leerlingen zullen weer vaker hun
kinderen verbieden een foto van zichzelf op internet te zetten dan VWO-leerlingen.
Op alle scholen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, worden websites geblokkeerd zoals bijvoorbeeld Hyves, YouTube en verschillende spelletjeswebsites. Het
gratis e-mailprogramma Hotmail wordt op sommige scholen wel en op andere niet
geblokkeerd, meestal afhankelijk van de vraag of de leerlingen over een school-emailadres beschikken. Voor bepaalde vormen van online lesmateriaal bijvoorbeeld is
een e-mailadres nodig. Dan moet er minimaal één e-mailadres toegankelijk zijn voor
leerlingen.

	
  

Uit de vragenlijst blijkt dat 62% van de jongeren het er mee eens is dat er op scholen
websites geblokkeerd worden.
Voor scholen is het lastig om te bepalen of een (of meer) website geblokkeerd
moet worden. Welke dan en hoe moet dat gedaan worden? De jongeren zijn er immers
goed in om de blokkades te omzeilen. Uiteindelijk kiezen de scholen er toch vaak voor,
naar aanleiding van vervelende gebeurtenissen. Digitaal pesten, via MSN of via Hyves,
is voor een groot aantal scholen de reden om uiteindelijk tot de beslissing te komen
dergelijke websites te blokkeren. Zo scholden op één school leerlingen elkaar tijdens
de lessen uit op Hyves en werden er nare dingen gezegd op internet.
Vrijwel alle jongeren vinden het prima dat dergelijke websites geblokkeerd worden. Ze
denken namelijk dat wanneer ze wel toegankelijk zijn, ze niet meer aan hun huiswerk
zullen werken. De verleiding is op zo’n moment te groot om vrienden te krabbelen op
Hyves of grappige filmpjes te bekijken op YouTube, in plaats van de huiswerkopdracht
te maken.
Op veel scholen blijken de leerlingen handig te zijn in het omzeilen van de blokkade voor de websites zonder dat docenten of de IT-afdeling daarvan op de hoogte
zijn. Zo hebben de leerlingen op één specifieke school ontdekt dat een website het
vaak wél doet, wanneer je de landextensie in de URL verandert. Zo zijn bijvoorbeeld
YouTube.com en YouTube.nl niet toegankelijk, maar YouTube.it en Youtube.jp wel.
Die geven toegang tot hetzelfde materiaal. Op een andere school zijn twee websites
gevonden, die een soort minibrowser bevatten. Door Hyves te laden in deze website,
is het alsnog mogelijk om op Hyves te kijken of er nog iets veranderd is. Al kun je dan
verder niets meer doen, en lukt op deze manier berichtjes naar anderen sturen via
Hyves ook niet. Daarnaast is er een groot aantal websites waarop spelletjes te spelen
zijn, die bij de school niet bekend zijn en daardoor ook niet aan de blokkade toegevoegd zijn.
Dat de jongeren deze blokkade weten te omzeilen, komt overigens niet doordat ze allemaal exact weten hoe dit technisch in elkaar zit. Iemand heeft het bij toeval
ontdekt en dat wordt natuurlijk snel bekend bij andere leerlingen. Het blokkeren van
websites op scholen lijkt dus weinig zinvol te zijn.
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Internetvaardigheden
van jongeren

35

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren vinden van zichzelf dat zij handig zijn op internet
en hun wordt wel eens gevraagd een ander te helpen. Ze helpen vooral hun ouders en
soms zelfs docenten. Een klein aantal jongeren moet wel eens een klasgenoot helpen.
Waar volwassenen nog wel eens ‘angst’ voor internet lijken te hebben, speelt dit bij
jongeren veel minder. Ze zijn niet bang om ergens te klikken, en hebben geen angst
om op een website te verdwalen. De jongeren klikken dan ook veel makkelijker ergens
op en surfen beduidend sneller dan volwassenen.
In vergelijking tot kinderen van de basisschool, die we in 2007 ook over internet ondervraagd hebben, zijn de jongeren vaardiger geworden met de muis en het
toetsenbord. Websites hoeven er minder ‘leuk’ uit te zien. Er zijn minder websites
die specifiek voor jongeren zijn dan sites speciaal voor kinderen. Jongeren maken veel
gebruik van websites die niet specifiek voor jongeren bedoeld zijn. Kinderen komen
veel op tikfoutdomeinen uit, maar dat hebben we tijdens het onderzoek met de jongeren niet gezien.
De vaardigheden van de meeste jongeren worden echter overschat: volwassenen denken vaak dat jongeren alles begrijpen wat er op internet gebeurt. Dat is niet
zo. Het internet heeft een enorme omvang, wat voor jongeren niet te bevatten is. Zij
hebben geen ‘mental map’ van internet: ze weten niet hoe groot het is, noch hoe het
werkt of wat de mogelijkheden zijn. Ze zitten in een leeftijd waarin veel ontdekt moet
worden, daar hoort internet ook bij. Door dingen uit te proberen (‘trial and error’)
raken de jongeren bekend met de vele mogelijkheden van internet. Ze kijken bij anderen mee en kunnen snel dingen van hen over nemen.
Vrijwel alle jongeren kunnen behoorlijk snel typen: we zagen er niet een zoeken naar de letters op het toetsenbord. Maar blind typen kunnen weinig jongeren. De
meeste zijn bekend met sneltoetsen en gebruiken die veel. Wanneer ze bijvoorbeeld
op zoek zijn naar informatie, wordt vaak gezocht op de pagina door middel van ‘CTRL
F’. Ook kennen de meeste jongeren de toetscombinaties om een nieuw internetvenster of een nieuw tabblad mee te openen. Een paar jongens maken zelf websites. Eén
16-jarige jongen heeft zich zelf geleerd om PHP te programmeren en maakt deel uit
van een groep programmeurs die met open source software bezig is.
Het zijn met name trucjes zoals de toetscombinaties en een enkele jongere
met talent of interesse voor het internet, die een minder ervaren internetgebruiker
al snel het idee geeft dat alle jongeren heel handig zijn en alles weten van internet,
en een ‘generatie-Einstein’ vormen. Uit het onderzoek blijkt het anders te liggen: de
jongeren weten niet alles van internet en kunnen ook niet altijd alles vinden. Zo denkt
een aantal van hen dat de landextensie ‘.be’ voor Benelux staat in plaats van België.
Google wordt overal voor gebruikt, maar simpele zoekopdrachten voeren de jongeren niet met succes uit. Het is waarschijnlijker dat de beperkte kennis en begrip van
internet die volwassenen hebben, jongeren handiger doen lijken dan ze daadwerkelijk
zijn. Natuurlijk zijn er jongeren die kunnen hacken, die programma’s kunnen programmeren of websites kunnen bouwen. Maar de overgrote meerderheid kan dat niet.

Jongeren zijn vooral goed in contact houden
Uit de interviews komt naar voren dat jongeren vrij nonchalant zijn over hun vaardigheden op internet. Ze denken alles wel te kunnen, maar zijn vervolgens weer te
bescheiden om te zeggen dat ze ergens echt goed in zijn. Bijna de helft van de enquêteinvullers zegt het eens te zijn met de stelling dat ze alles op internet kunnen. Omgekeerd is 18% het daar niet mee eens.
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Aan de jongeren is in de online vragenlijst gevraagd waar zij goed in zijn op de computer of internet. Driekwart vindt zichzelf goed in het onderhouden van contact met
mensen die ze kennen. Informatie vinden denkt 70% goed te kunnen, en 57% vindt
zichzelf goed in online gamen.

	
  

Anders, namelijk: • Spelletjes spelen (3x) • Powerpoint (3x) • Foto’s plaatsen (1x) • Repareren van
computers (1x) • Organiseren van fora (1x) • Msn (1x) • Linux/UNIX (1x)

Waar de jongeren zichzelf goed in vinden, verschilt per type onderwijs. Zie onderstaande tabel met significante verschillen tussen de typen onderwijs. Groen betekent:
significant hoger dan het totaal. Rood dat dat type school significant lager zit dan het
totale percentage.
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Waar ben jij goed in, op de computer of internet?

VWO
n=162

HAVO
n=96

VMBO
n=134

Totaal
n=501

Vinden van informatie

80%

81%

54%

70%

Inschatten of informatie betrouwbaar is

37%

32%

10%

27%

Online gamen

45%

58%

68%

57%

Downloaden van films of muziek

56%

54%

39%

50%

Op de hoogte blijven van nieuws

47%

50%

19%

39%

Dingen verkopen voor een goede prijs

11%

23%

8%

14%

Dingen die ik wil kopen zo goedkoop mogelijk ergens vinden

45%

43%

19%

36%

Grappige dingen vinden (bijv. filmpjes) en dat doorsturen

42%

67%

66%

56%

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

VWO-leerlingen en HAVO-leerlingen ontlopen elkaar op veel punten niet zo erg. Verreweg de meesten beschouwen zichzelf als goed in het vinden van informatie. Ruim de
helft is handig met het downloaden van films of muziek, en goed op de hoogte blijven
van nieuws doet ook ongeveer de helft. Rond een derde denkt de betrouwbaarheid
van informatie aardig in te schatten, en weer een iets hoger percentage vindt zichzelf
goed in het zo goedkoop mogelijk vinden van dingen die ze willen kopen. HAVO-leerlingen gamen beter, en zijn knapper in het vinden van grappige dingen (bijvoorbeeld
filmpjes) en die doorsturen naar anderen. In dingen verkopen voor een goede prijs vinden ze zichzelf het best van alle groepen.
VMBO-leerlingen vinden zichzelf vooral goed in online gamen, en grappige dingen vinden en die doorsturen. In de andere vaardigheden schatten ze zichzelf lager in
dan de leerlingen van VWO en HAVO.

Jongeren vinden zichzelf handiger dan anderen
Wanneer jongeren hun eigen internetvaardigheden vergelijken met anderen, vinden
zij zichzelf veelal handiger dan leeftijdsgenoten en volwassenen. Vooral dan hun jongere broers of zussen, docenten, hun vader, hun moeder en opa’s en oma’s.
Jongeren vinden zichzelf over het algemeen (in ongeveer tweederde van de
gevallen) net zo handig als klasgenoten. En 57% denkt even handig als of handiger te
zijn dan oudere broers of zussen.

	
  

Bijna de helft van de jongeren vindt zichzelf handiger dan hun vader, bijna een kwart
denkt even handig te zijn, en nog eens bijna een kwart vindt zichzelf minder handig
dan hun vader. Tweederde van de jongeren vind zichzelf handiger dan hun moeder.
Er zijn verschillen tussen jongens en meisjes. Meer jongens vinden zichzelf handiger
dan klasgenoten of anderen van hun leeftijd. Meisjes zeggen vaker dan jongens dat
ze even handig zijn als klasgenoten. Jongens vinden zichzelf vaker handiger dan hun
oudere broers of zussen. En meisjes vinden zichzelf minder handig in vergelijking met
oudere broers of zussen dan jongens. Het zijn vaker meisjes die zich minder handig
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noemen dan hun vader, en ze zeggen ook minder vaak dan jongens dat ze handiger dan
hun moeder zijn.

	
  

Het zal geen verrassing zijn dat 90% van de jongeren zichzelf handiger dan hun opa’s of
oma’s vindt. Wat naar aanleiding van de interviews op scholen wel verrast, is dat 41%
zichzelf handiger vindt dan docenten, en 31% zichzelf als net zo handig als docenten
beschouwt.

	
  

Omdat jongeren niet altijd even positief zijn over hoe handig hun docenten op internet zijn, was de verwachting dat deze verdeling er anders uit zou zien.
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Ruim een kwart vindt niets moeilijk
Films editen of monteren op de computer of internet vindt 28% van de jongeren moeilijk. Ruim een kwart vindt niets moeilijk op de computer of op internet. Stoppen met
internet wordt door bijna een kwart van de jongeren lastig gevonden, gevolgd door
weten of iemand anders betrouwbaar is met 18%.

	
  

Anders, namelijk: • Proprietairy / Closed source Software (1x) • Site maken en scripten (1x)

Wat de jongeren moeilijk vinden, verschilt per type onderwijs.
Is er iets wat jij moeilijk vindt
op de computer of op internet?

VWO
n=162

HAVO
n=96

VMBO
n=134

Totaal
n=501

Op websites teksten lezen

1%

2%

7%

3%

Weten of een website betrouwbaar is

10%

8%

21%

14%

Weten of iemand anders betrouwbaar is

12%

20%

28%

18%

Film(pjes) op YouTube zetten

13%

4%

7%

10%

Niets

31%

27%

20%

27%

VMBO-leerlingen vinden het moeilijker om op websites teksten te lezen dan VWOleerlingen. Daarnaast hebben meer VMBO-leerlingen moeite met inschatten of een
website of iemand anders betrouwbaar is dan VWO-leerlingen en HAVO-leerlingen.
Meer VWO- dan HAVO-leerlingen vinden het moeilijk om filmpjes op YouTube
te zetten. VWO-leerlingen vullen vaker in dat ze niets moeilijk vinden (31%) dan
VMBO-leerlingen (20%).
Jongens die meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in de computer en internet, hebben veelal moeite om te bepalen wanneer ze lang genoeg achter de computer
hebben gezeten, blijkt uit de interviews. Gamers, vooral jongens die veel tijd besteden aan het spelen van spelletjes op de computer, kunnen zich prima voorstellen dat
ze een dergelijk spel een weekend lang non-stop blijven spelen. Eén jongen vertelt
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dat hij wel eens aan LAN-party’s deelneemt (bijeenkomsten van mensen die in hun
vrije tijd hun computers op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld om spelletjes met of tegen
elkaar te spelen), waarbij het gewoon is om een weekend lang spelletjes te spelen,
terwijl er zo weinig mogelijk geslapen wordt.

Jongeren vinden het niet nodig iets te leren
Jongeren vinden het niet nodig om iets te leren of om ergens beter in te worden op
internet: 41% althans kan niets bedenken.

	
  

Anders, namelijk: • Torrents downloaden (1x) • Dingen installeren (1x) • Website bouwen (1x) •
Excel (1x)

Een kwart van de jongeren wil leren hoe zij websites (beter) kunnen maken, ongeveer
een op de vijf zou willen weten hoe ze zelf een programma of spelletje kunnen maken,
en 18% van de jongeren zou zich graag eigen maken hoe je een film maakt, edit of
monteert. Ze zouden zichzelf dus vooral graag verbeteren in de creatieve en meer
technische kanten van internet.
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Websitebezoek
Er zijn veel minder websites die speciaal voor jongeren gemaakt zijn, dan websites
speciaal voor kinderen. De websites die het populairst zijn bij jongeren, zijn dan ook
websites die niet speciaal voor jongeren gemaakt zijn.

Hyves meest bezochte site
Maar liefst 83% van de jongeren bezoekt graag YouTube, ruim driekwart gaat graag
naar Hyves. Hotmail is populair bij tweederde van de jongeren. Google wordt door
62% bezocht.

	
  

Andere websites die jongeren bezoeken zijn onder meer de website van MSN, de website van hun school, Twitter en sites van voetbalclubs.
Andere websites die ik graag bezoek:
• Interactief/Vermaak: MSN (14x), Twitter (9x), Geenstijl.nl (2x), Uitzendinggemist (3x)
• Voetbalsites, o.a.: Sites van voetbalclubs (7x), Vi.nl (4x), Voetbalzone.nl (2x) Voetbal.nl (1x)
• Radiosites, o.a.: Nederland.fm (4x), 3fm (4x), Veronica (3x), Qmusic (1x)
• Fashion/Beauty/Lifestyle sites, o.a.: Girlscene.nl (4x), Misslipgloss.nl (2x), Beautygloss.nl (2x), Elle.
nl (2x)
• Online games, o.a.: Runescape.com (4x), Tribalwars.nl (3x), Gosupermodel (3x), Neopets (2x)
• Nieuwsites, o.a.: NOS.nl (4x), Telegraaf (2x), RtlZ (1x), NRC.nl (1x), Buienradar (4x)
• Downloadsites, o.a.: Thepiratebay.org (3x) , Limewire (1x), Dumpert.nl (2x)
• School: Site van school (14x)
Bol.com (4x)
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Wat maakt een website goed?
Als je er kunt luisteren naar muziek, als de website goed oogt, of als je er betrouwbare
informatie kunt vinden, worden het vaakst genoemd als redenen dat een website leuk
is of handig te gebruiken. Opvallend is dat op een website kunnen chatten of praten
met vrienden pas op de vijfde plaats staat.

	
  

Ik vind een website om een andere reden leuk of handig, namelijk: O
 verzichtelijkheid (6x) • Moet
overeenkomen met mijn interesses (3x) • Contacten onderhouden/zoeken (2x) • Leuke prijsvragen
(1x) • Verzameling uitbreiden (1x)

Meisjes vinden het belangrijker dat:
•
Je er met vrienden kunt afspreken (34% tegen 26% jongens);
•
Je er met vrienden kunt chatten / praten (55% tegen 37% jongens);
•
Je er betrouwbare informatie kunt vinden (53% tegen 43% jongens);
•
Je er muziek kunt luisteren (65% tegen 48% jongens).
Wat voor de jongeren een website leuk maakt, verschilt per type onderwijs. In onderstaande tabel geven we weer op welke punten er significante verschillen zijn. In groen:
percentages die significant hoger zijn dan het totaal, en rood geeft een significant
lager percentage weer dan het totaal van de leerlingen.
Ik vind een website leuk of handig te gebruiken,
als …

VWO
n=162

HAVO
n=96

VMBO
n=134

Totaal
n=501

… de website er goed uit ziet

64%

66%

44%

54%

… de website origineel is

54%

45%

31%

42%

… je er betrouwbare informatie kunt vinden

57%

54%

37%

48%

… er veel plaatjes en weinig tekst op de website staat

9%

16%

19%

16%

… je er muziek kunt luisteren

48%

70%

60%

57%

Voor VWO’ers is het belangrijk of een website er goed uitziet, origineel is en of je er
betrouwbare informatie kunt vinden. Voor VWO’ers is het minder belangrijk dat er
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veel plaatjes en weinig tekst op de website staan en dat je op een website muziek kunt
luisteren.
Voor HAVO-leerlingen is het belangrijk dat een website er goed uitziet en dat je
er naar muziek kunt luisteren.
Voor VMBO-leerlingen is het minder belangrijk dat een website er goed uitziet,
origineel is en of je er betrouwbare informatie kunt vinden.

Wat maakt een website niet goed?
Reclame bepaalt in grote mate of een website ‘niet leuk of handig te gebruiken’ is.
Voor bijna driekwart van de jongeren is reclame die over het hele scherm verschijnt
een reden dat een website niet leuk of handig te gebruiken is. En tweederde van de
jongeren vindt een website niet goed als er veel reclame op staat.

	
  

Ik vind een website om een andere reden niet leuk of niet handig, namelijk: • Teveel tekst/links (3x)
• Veel bewegende plaatjes (2x) • Reclame/Pop-ups (2x) • Wanneer je privegegevens in moet vullen
(1x) • Shoutbox (1x)

Meisjes noemen vaker dat een website niet leuk of handig te gebruik is, als:
•
Er veel reclame op een website staat (71% tegen 60%);
•
Er reclame op staat die over je hele scherm verschijnt (77% tegen 66%).
Wat voor de jongeren een website niet leuk maakt, verschilt per type onderwijs.
Ik vind een website niet leuk of handig te gebruiken,
als …

VWO
n=162

HAVO
n=96

VMBO
n=134

Totaal
n=501

… de letters niet goed leesbaar zijn

59%

60%

46%

54%

… je verdwaalt in de website

59%

59%

47%

52%

VWO’ers en HAVO-leerlingen noemen vaker een website niet leuk of niet handig in
het gebruik als de letters niet goed leesbaar zijn dan VMBO’ers. VWO’ers noemen
vaker dan VMBO’ers een website niet leuk als je erin verdwaalt.
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5
Tips:
65 aanbevelingen
voor de usability
van websites
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I n dit hoofdstuk geven we 65 tips, aan de hand van de resultaten van het
usability onderzoek. Per tip wordt uitgelegd welke problemen de jongeren op
specifieke websites tegengekomen zijn.

Navigatie
1

Maak het hoofd- en submenu visueel duidelijk anders dan de overige tekst op
de pagina. Bijvoorbeeld door er een groter en andere kleur lettertype voor
te kiezen, of de teksten van een anders gekleurde achtergrond te voorzien.

De website Ellegirl richt zich op jonge meiden. Er worden nieuwsartikelen aangeboden over mode, make-up, beroemdheden en lifestyle. De laatste trends kunnen hier
gevolgd worden.

De groen-bruine kleur van het menu aan de linkerkant van de pagina is visueel
onvoldoende onderscheidend van de overige tekst op de pagina, die in het
grijs wordt weergegeven, op de website www.elle.nl/ELLEgirl.
Het menu wordt op deze pagina aan de linkerkant aangeboden, in een lettertype dat
visueel niet duidelijk onderscheidend is van de overige tekst op de website. Er is wel
een kleurverschil: in het menu is de tekst donkergroen, op de pagina zelf grijs. Het
submenu lijkt zo sterk op de tekst op de pagina zelf, dat het niet opvalt, waardoor het
net is alsof de website alleen uit deze pagina bestaat.

46

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

2

Let op de indeling van het menu: gebruik niet te veel items en
subitems, beperk de items tot maximaal 5 (tenzij er een logica
achter de items zit, bijvoorbeeld de provincies van Nederland).

Het staat bekend als ‘Miller’s Law’, of ‘The Magical Number Seven, Plus Or Minus
Two’: een gemiddeld persoon kan 7 plus 2 of min 2 dingen in zijn werkgeheugen houden. Deze regel is gebaseerd op onderzoek met jong-volwassenen. In later onderzoek
(N. Cowan, 2001, The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of
mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 24, 87-185) is ook gekeken naar
het werkgeheugen van kinderen (7-8 jarigen) en jongeren (11-12 jarigen). Daar kwam
uit dat kinderen ongeveer 1,5 item goed kunnen verwerken in het werkgeheugen, en
jongeren ongeveer 3. Voor jong-volwassenen (college students) kwam men op gemiddeld 3-5 items.
Een uitzondering op deze regel is wanneer er een bepaalde logica in de items
zit. Het zou bijvoorbeeld onzinnig zijn om de provincies van Nederland in verschillende menu-items te plaatsen, alleen omdat een menu item niet meer dan een bepaald
aantal items mag bevatten.

3

Gebruik een consistente indeling voor de navigatie, over de hele website,
en zorg ervoor dat die op elke pagina ook op dezelfde plaats terugkomt.
Jongeren klikken vaak zo snel door, dat ze snel in websites verdwalen.

Een menu moet op een website niet alleen een middel zijn om een doel te bereiken.
Het geeft gebruikers ook houvast voor waar zij zich bevinden in de website. Wanneer
het menu op verschillende pagina’s van plaats verandert, of als de items ineens veranderen, kun je niet meer bijhouden waar je wel bent geweest en wat je nog niet hebt
gezien.

Voorbeeld van de website www.jeugdbibliotheek.nl. Links is de homepage te
zien, rechts een diepere pagina op de website.
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In bovenstaande afbeelding is aan de linkerkant de homepage van jeugdbibliotheek.nl
te zien. Die heeft geen duidelijke ingang in de vorm van een menu. Aan de linkerkant
of bovenaan de pagina, waar een menu normaal gesproken staat, staan geen menuitems. Er staan rechts drie linkjes, die eruitzien als een menu. Wanneer je op ‘Links’
hebt geklikt, kom je op een diepergelegen pagina, waar wel ineens een volledig menu
verschijnt. Dit is verwarrend voor de jongeren, ze klikken meerdere keren op menuitems waar ze al zijn geweest terwijl dat niet de bedoeling was.

4

Geef altijd een duidelijke link ‘Home’, bijvoorbeeld als eerste
menu-item, ook als het logo terugvoert naar de homepage.

Op veel websites wordt geen link aangeboden om terug te gaan naar de homepage.
Want, redeneert men vaak, het logo is klikbaar. En een home-knop is volgens bedrijven niet mooi. Maar gebruikers weten vaak niet dat het klikken op een logo ze ook
terugleidt naar de homepage. Jongeren lijken hier iets beter mee bekend te zijn dan
volwassenen, die snel geneigd zijn om de terugknop van de browser te gebruiken om
terug te gaan naar de homepage, ook al betekent dit dat ze tien keer moeten klikken. Maar dat hebben we ook veel jongeren zien doen. Een aparte home-knop heeft
daarom de voorkeur.

5

Maak zichtbaar waar de jongere zich in de website bevindt, door
bijvoorbeeld menu-items te arceren, en een kruimelpad te tonen.

Op de website www.Gamez.nl bestaat het menu uit een groot aantal items, verdeeld
over drie balken. In de derde balk is het item ‘Review’ actief, wat duidelijk te zien is
aan de rode achtergrond van dat item. Maar waar je je verder op de website bevindt,
is onduidelijk.

In het menu is het niet duidelijk waar je je nu bevindt, op www.Gamez.nl.
Op de website www.jeugdbibliotheek.nl wordt één menu-item groter weergegeven
dan de andere items. Hierdoor lijkt het alsof dat het actieve menu-item is, terwijl dat
niet het geval is.
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Doordat ‘Hoe kan ik…’ groter is dan de andere menu-items, lijkt het alsof je je
daar bevindt, terwijl dat niet het geval is.

6	Breng het verwachtingspatroon van jongeren in kaart en deel hier de website
op in. Bekijk ook op welke woorden gezocht worden, en zorg er dan voor
dat de website deze woorden gebruikt om informatie te ontsluiten.
Verscheidene jongeren uit het onderzoek zitten in hun examenjaar, en kijken rond
naar opleidingen voor na de middelbare school. Sommigen weten al precies wat zij
willen gaan doen en hebben dat al uitgebreid bekeken, anderen kijken wel rond maar
weten het nog niet en een derde groep vindt het nog niet zo interessant om er al naar
te kijken. Eén jongen gaat op zoek naar de open dag van een interessante opleiding op
de Hogeschool van Arnhem, twee andere jongens gaan op zoek naar een open dag op
de website van de Hogeschool van Amsterdam.
Op de website van de Hogeschool van Arnhem bekijkt een jongen informatie
over een vervolgopleiding in de richting ‘Economie, Management en Recht’.
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Opleiding Bedrijfseconomie op de website van de hogeschool van Arnhem op
www.HAN.nl.
Deze jongen weet nog niet goed wat hij wil gaan doen en bekijkt daarom uitgebreid
de informatie over een opleiding. Aan de linkerkant bevindt zich een menu dat uitklapt wanneer je op een item klikt. Zo krijgt hij een beeld van de opleiding. De link
naar Open Dagen bevindt zich aan de rechterkant van de pagina. Daar kijkt de jongen
overheen, omdat hij op de linkerkolom gefocust is. Hij is op zoek naar de woorden
‘Open dag(en)’ en dat ziet hij in de linkerkolom niet staan, omdat dit item onder het
item ‘Kennismaken’ valt en dus niet direct zichtbaar is. Hij kan geen informatie over de
open dagen vinden. Deze jongen loopt dus vast omdat de website niet voldoet aan het
verwachtingspatroon dat hij heeft.
Jongeren kunnen een heel ander referentiekader hebben dan volwassenen. Dingen die voor volwassenen heel logisch zijn, kunnen voor jongeren onbekend of nieuw
zijn. Dit geldt zeker voor taalgebruik. Hou hier rekening mee en gebruik woorden op
de website waar jongeren bekend mee zijn.

7

Zorg ervoor dat alle doelgroepen een goede ingang weten te vinden op een
website. Doe dus onderzoek naar wie de website bezoekt en met welk doel.

Op de homepage van de Hogeschool van Amsterdam wordt een groot blok aangeboden om je studie te kiezen. Eén van de jongens weet nog niet precies welke studie hij
wil gaan doen na de middelbare school. Hij is een tijd bezig de pagina te bekijken,
want hij weet niet goed hoe hij verder moet. Bij ‘Kies je studie’ moet hij niet zijn, denkt
hij, omdat hij nog niet weet welke studie hij wil gaan doen.
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Homepage van de website van de Hogeshool van Amsterdam.
Hetzelfde geldt voor de ‘Opleidingenzoeker’, het lijkt of je hier ook al een goed beeld
moet hebben van je vervolgopleiding. Beide mogelijkheden zijn ook aan te klikken als
je nog niet exact weet wat je wilt gaan doen. Maar dat is niet duidelijk voor deze jongen.

8

Maak duidelijk welke items en hyperlinks klikbaar zijn,
bijvoorbeeld door ze te voorzien van een lijn onder het label.

Een hyperlink in de tekst is het best te herkennen wanneer hij onderlijnd is. Een afwijkende kleur is ook een geschikte manier om aan te geven dat iets aan te klikken valt.
Maar de kleur van de hyperlink moet niet te veel lijken op de kleur van de gewone tekst,
en ook nog voldoende contrast hebben met de achtergrond. Daarnaast speelt het doel
van de tekst en de website een grote rol. Zo is het verstandig om zo veel mogelijk de
conventies aan te houden op een website waar jongeren op komen om informatie te
vergaren of te leren. Maar een spelletjessite, of iets anders waar jongeren voor hun
plezier heen gaan, mag en kan veel speelser zijn met kleuren.

9

Verander de muiscursor alleen in een handje als er
ook daadwerkelijk iets aan te klikken is.

Wanneer het pijltje van je muis op internet in een handje verandert, betekent dat dat
je dat gedeelte van de pagina aan kunt klikken. Jongeren verwachten dan ook dat er
iets gebeurt. Wanneer dat niet het geval is, wordt er snel negatief op de website gereageerd.
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Een handje verschijnt, maar er gebeurt niets wanneer er geklikt wordt op
www.leesplein.nl.

10

Gebruik hyperlinks in tekst om naar een specifiek ander deel van de website
te verwijzen, in plaats van te beschrijven dat de gebruiker daarheen moet.

Op de website www.Gamez.nl is het mogelijk om op de recensies, of bijvoorbeeld
nieuwsberichten te reageren. Onder het artikel worden gerelateerde artikelen aangeboden. Daar weer onder worden de reacties weergegeven. Wanneer je ook een reactie
wilt plaatsen, is het even zoeken. Tussen het blok met gerelateerde artikelen en de
eerste reactie, wordt de gebruiker er op gewezen dat er ingelogd moet worden om te
kunnen reageren. Deze tekst valt op deze manier niet op.

De tekst dat je moet inloggen om te kunnen reageren valt niet op.
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Wanneer het een lang artikel is, is dit bovendien vervelend, aangezien de mogelijkheid
om in te loggen zich bovenaan de pagina bevindt en er dus weer naar boven gescrold
moet worden. Het is gebruiksvriendelijker om bij een dergelijke tekst direct de mogelijkheid te bieden om in te loggen, of een link te geven naar een inlogpagina.

11

Gebruik de kleur grijs niet voor actieve links en knoppen, want normaal
gesproken geeft die kleur juist aan dat een item niet aan te klikken valt.

Grijs is een kleur die veel wordt gebruikt wanneer iets niet actief is: denk bijvoorbeeld
aan een knop in een formulier om naar de volgende pagina te gaan, die pas oplicht
wanneer alle gevraagde gegevens zijn ingevuld. Een andere manier is om een gedeelte
meer naar de achtergrond te laten verdwijnen, zoals te zien is in onderstaande afbeelding van www.leesplein.nl.

Het menu op de homepage van www.leesplein.nl. Doordat de menu-items
minder zichtbaar zijn gemaakt, lijkt het alsof ze niet actief zijn en dus ook niet
aangeklikt kunnen worden.
Maar op www.leesplein.nl is het juist niet de bedoeling de suggestie te wekken dat
de menu-items niet actief zijn: wanneer je er met je muis overheen beweegt, lichten
ze op, en is het duidelijk dat de items aan te klikken zijn. Als websitebezoeker kun
je alleen nergens uit opmaken dat de items zullen oplichten wanneer je eroverheen
beweegt.
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Content en tekst
12

Geef de website een duidelijke titel en overschat de kennis van jongeren
niet. ‘SMS-taal’ is populair, maar dit wil niet zeggen dat jongeren
afkortingen en verschillende emoticons goed interpreteren.

13

Maak gebruik van een tagline, waarin op een korte en pakkende
manier uitgelegd wordt wat de gebruiker op de website kan
verwachten. Plaats die bijvoorbeeld bovenaan de pagina,
achter het logo van de website of boven het hoofdmenu.

www.RUlive.nl is een website waar een groepje jongeren voor Microsoft schrijft over
Messenger en Windows Live: tips, tricks, acties, leuke filmpjes en slimme gadgets en
dergelijke.

Homepage van www.RULive.nl.
Een paar jongeren uit het onderzoek hebben de website wel eens gezien, omdat je er
gratis emoticons kunt downloaden voor MSN, en sommigen kennen RULive.nl omdat
het mogelijk was een emoticon van jezelf te maken. De anderen kennen de website
niet, en wanneer ze hem gaan bekijken, kunnen ze er maar moeilijk een beeld van krijgen. Waar is de site voor? Dat RUlive staat voor ‘Are you live’ is de jongeren niet duidelijk, en zij vinden het dan ook een rare naam, die ze uitspreken als ‘ruulieve’. Een korte,
pakkende uitleg in de vorm van een tagline ontbreekt en de jongeren kunnen daarom
moeilijk inschatten wat de mogelijkheden van de website zijn.
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14

Zorg dat teksten op de website goed leesbaar zijn voor jongeren.
Maak zinnen niet te lang en probeer moeilijke woorden te
voorkomen. Als dat niet kan: leg die moeilijke woorden uit.

Jongeren raadplegen Wikipedia vaak. Bijvoorbeeld wanneer ze informatie moeten
zoeken voor school. Wikipedia is een website die een encyclopedieachtige functie
vervult , met artikelen over zo’n beetje elk denkbaar onderwerp. Reden dat de website populair is.

Wikipedia, een bron van informatie voor schoolopdrachten.
Maar in de teksten worden nog wel eens woorden gebruikt die de jongeren niet kennen. Bijvoorbeeld ‘pandemie’ in het artikel over de Mexicaanse griep. Vooral de jongeren in de brugklas hebben moeite met artikelen in Wikipedia, omdat die voor hen
te ingewikkeld geschreven zijn: lange zinnen en veel moeilijke woorden. Ze vinden de
informatie op Wikipedia wel betrouwbaar, maar halen die zelf liever van andere websites.
Op onderstaande afbeelding een voorbeeld van een tekst met korte zinnen, die
makkelijk te lezen is voor bijvoorbeeld brugklassers. Let wel: op een site voor jongeren uit de zesde van het VWO zal zo’n tekst al snel als betuttelend worden ervaren.
Houd dus goed in gedachten wie de doelgroep is bij het schrijven van teksten.
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Korte zinnen op de website van het jeugdjournaal.

15

Maak de teksten niet té populair, jongeren prikken daar doorheen.
De tekst mag natuurlijk wel aansprekend voor jongeren zijn, maar
een te populaire toon in een informatieve tekst die overduidelijk
door volwassenen is geschreven, is ongeloofwaardig.

Jongeren maken zelf duidelijk onderscheid tussen informatieve websites en entertainment-websites. Het taalgebruik daarop moet verschillen. Op de website van TMF
verwachten ze populaire taal, maar niet op een nieuwssite of iets als Wikipedia. Een
TMF-achtige toon en woordkeus op informatieve sites spreekt niet aan en zal eerder
belachelijk overkomen.

16

Bied unieke en up-to-date content aan.

Een goed voorbeeld van een website met unieke content is Xfire.com. Er komen veel
gamende jongeren. Die kunnen daar een chatprogramma downloaden dat te gebruiken valt tijdens het spelen van een spelletje, dat je daardoor dus niet hoeft te verlaten.
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Voorbeeld van de chatmogelijkheid wanneer je een spelletje aan het spelen
bent van Xfire.com.
Met een chatprogramma zoals MSN is dat niet mogelijk. Het programma wordt veel
gebruikt voor contact met mensen die hetzelfde spelletje spelen.
Enkele jongeren die aan het onderzoek meegedaan hebben, zitten nu in hun
laatste jaar van de middelbare school. Zij zullen binnenkort examens moeten doen en
zij hebben de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar oefenexamens voor het vak
waar zij het minst goed in zijn. Alle respondenten zijn op zoek gegaan naar examens
wiskunde. Ze kwamen vaak uit bij www.oefenexamens.nl. Daar worden ze uitgenodigd om zich te abonneren op de website. Voor €1,50 per maand krijgen ze toegang
tot 15.000 verschillende examens.

De mogelijkheid om te abonneren op examens via SMS op www.oefenexamens.nl.
De jongeren weten echter dat er genoeg websites te vinden zijn waarop ze de oefenexamens gratis kunnen krijgen. Dan vinden ze het onzin om hier geld te gaan betalen.
Daar komt nog bij dat je op deze website je mobiele telefoonnummer nodig hebt om
je te kunnen abonneren, en jongeren wordt geleerd om geen persoonlijke gegevens
online in te vullen.

17

Houd teksten kort, en makkelijk te scannen, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van tussenkopjes. Zo is te voorkomen dat jongeren
afgeschrikt worden door grote lappen tekst. Jongeren lezen vrijwel
niets totdat ze op een eindpagina komen. Houd hier rekening mee.
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Jongeren nemen niet de moeite om lange teksten te lezen. Wanneer een pagina een
grote hoeveelheid tekst bevat, zullen jongeren snel geneigd zijn om die te scannen.
Door teksten in korte paragrafen te verdelen en die te voorzien van duidelijke tussenkoppen, komt een tekst minder massief over. Daarnaast is het dan makkelijker voor
jongeren om een inschatting te maken of de tekst interessant of relevant is.

18 Gebruik een goed leesbaar lettertype en let erop dat dit niet te klein
is (hanteer een grootte van 12 pts en een interlinie van 17pts). Vooral
voor informatieve websites is het belangrijk dat het lettertype groot
genoeg is, omdat de informatie anders moeilijker leesbaar is.
Het lettertype dat op veel websites gebruikt wordt, is voor jongeren vaak aan de
kleine kant. Wanneer ze hardop vertellen wat er op de website staat, haperen ze vaak
en struikelen ze over veel woorden. Er wordt al snel gedacht dat jongeren kleine letters goed kunnen lezen, omdat ze jong en hun ogen daarom nog goed zijn. Dat zal voor
een aantal van hen ook wel gelden, maar niet voor iedereen.

Het gebruikte lettertype op de website van MTV (www.mtv.nl) is vrij klein.
Het gebruik van creatieve lettertypes, zoals bijvoorbeeld zogenaamde geschreven lettertypes, maakt een pagina aantrekkelijker. Maar zorg dan dat de woorden nog wel
goed leesbaar zijn. In onderstaande afbeelding lijkt de ‘o’ erg op de ‘a’ en moet je een
paar keer kijken wat er nu eigenlijk staat.
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Hoofdnavigatie op www.toons.tmf.nl, de woorden zijn moeilijk leesbaar
omdat ze in een creatief lettertype worden weergegeven.

19

Zorg ervoor dat de content past bij de leeftijd van de doelgroep.
Voorkom kinderachtige afbeeldingen of volwassen taalgebruik.

Tussenhaakjes.nl is een website die verschillende jongens wel eens bekijken. De content wordt er aangeboden in de vorm van een forum. De website bevat een groot aantal leuke, grappige filmpjes en afbeeldingen.

www.tussenhaakjes.nl.
Maar daarnaast zijn er ook schokkende afbeeldingen en video’s te zien. Daar wordt de
gebruiker voor gewaarschuwd voordat die een topic in het forum bekijkt. De jongens
kijken niet alleen naar de grappige filmpjes, maar ook naar de schokkende, waarin bijvoorbeeld iemand in elkaar wordt geslagen. De vormgeving van de website, met bijvoorbeeld linksboven het jongetje met het potlood, doet geenszins vermoeden dat de
inhoud van de website niet voor jongeren geschikt is.
In onderstaande afbeelding is te zien dat er een post in het forum staat met de
titel ‘Agent doormidden maar levend (schokkend)’. De titel omschrijft exact wat er in
het filmpje te zien is. De jongeren kunnen niet goed inschatten in hoeverre het filmpje
‘echt’ is. Een aantal denkt dat de filmpjes op de website in scène worden gezet. Als
volwassene kun je al niet goed bepalen in hoeverre het getoonde filmpje echt is of
niet, dus of jongeren daar wel in slagen?

Voorbeeld van een aantal filmpjes in de categorie ‘Schokkend’.
Op de volledige website (dus zowel op de homepage als op dieper gelegen pagina’s)
wordt aan de rechterkant reclame gemaakt voor sexverhaal.com, in de vorm van een
banner met daarin pornografische afbeeldingen van vrouwen. In de rechter benedenhoek verschijnt een venstertje dat doet denken aan een MSN-venster. De bezoeker
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wordt uitgenodigd om te chatten met een dame, wier naam en afbeelding weinig aan
de verbeelding overlaten.
Hoewel deze website niet gemaakt is voor jongeren, zullen ze wel deel uitmaken van de doelgroep. Er is ook een 18+ sectie, die overigens ook vrij toegankelijk is,
dus je zou je kunnen afvragen waarom die reclame voor sexverhaal.com niet enkel op
dat deel van de site wordt aangeboden.

20 Pas de toon van foutmeldingen aan jongeren aan. Voorkom dat de foutmelding
te belerend is, wees vriendelijk en leg nooit de fout bij de jongere.
Een foutmelding wil je als gebruiker niet zien: je wilt er als je bezig bent op een site
niet op gewezen worden dat je iets verkeerd doet. Maar foutmeldingen geven nogal
eens die indruk: jij hebt iets fout gedaan.
Op de website van TMF moet je je gegevens achterlaten als je mee wilt doen aan
een prijsvraag. Op de volledige website wordt de gebruiker met ‘je’ aangesproken,
maar in de foutmeldingen wordt ineens gevousvoyeerd, wat jongeren niet aanspreekt.

Foutmelding op de website van www.TMF.nl.
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Vormgeving
21

De vormgeving mag nooit ten koste gaan van de gebruiksvriendelijkheid.

Vind een goede balans tussen gebruiksvriendelijkheid en vormgeving. Een website
die er fantastisch uitziet maar waar je je weg niet in kunt vinden, is zeer frustrerend.
Het is niet voor niets dat Hyves ook een optie aanbied om de website niet in de vormgeving van de Hyver te bekijken. Als die persoon gele teksten op een witte achtergrond heeft gezet en je daardoor niks meer kunt lezen, kun je altijd nog de pagina in
een standaard-design bekijken.

22

Let erop dat de kleur van teksten op de website een goed
contrast heeft met de achtergrondkleur van de website.

Jongeren gebruiken de website clipjes.nl om op de achtergrond naar muziek te luisteren. Ze zoeken een liedje uit, zetten dat aan en minimaliseren dan het venster om in de
tussentijd te Hyven, huiswerk te maken of een spelletje te spelen.

De website www.clipjes.nl.
Op de site kun je je favoriete clips bewaren. Aan de rechterkant staat dat uitgelegd.
Maar het lukt de jongeren niet, want het is niet duidelijk hoe het moet. De titel van
het nummer dat bekeken wordt staat in het blok rechts, met een plusje ervoor. Maar
omdat de witte letters weinig contrast hebben met de oranje achtergrond, valt dit
blok onvoldoende op.
Hieronder een afbeelding van de website van Southpark, een tekenserie. De
grijze letters op een zwarte achtergrond zijn moeilijk te lezen.
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Voorbeeld van www.southpark.nl, de grijze tekst op de zwarte achtergrond is
niet gemakkelijk te lezen.

23

Pas op met watermerken in de achtergrond van een website: dat vinden
jongeren ouderwets, en het kan teksten moeilijker leesbaar maken.

Een andere website waar jongeren tijdens hun zoektocht terechtkomen is http://detas.
koezeweb.info. Dit is een amateurwebsite, waar een grote hoeveelheid informatie is
verzameld voor alle vakken die in het middelbaar onderwijs gegeven worden. De website is bestemd voor de Tweede Fase van het St.-Maartenscollege en de informatie
bestaat met name uit het doorverwijzen naar andere websites met relevante informatie.

De website http://detas.koezeweb.info.
De vormgeving van de website is volgens de jongeren erg ouderwets en spreekt hen
niet aan. Op de achtergrond worden wiskundige formules weergegeven, die de pagina
erg druk maken. Bovendien zijn de teksten moeilijker te lezen dan wanneer de achtergrond uit een egale kleur zou bestaan.
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24 Gebruik niet té felle kleuren op de website: harde,
fluorescerende kleuren spreken jongeren minder aan.
In de afbeelding hierboven is te zien dat het menu aan de linkerkant uit felle, opvallende kleuren bestaat. Een website hoeft er volgens de jongeren niet perfect uit te
zien, maar het mag ook weer niet te simpel zijn: ze hebben dan gauw het idee dat zij
zelf ook een dergelijke site kunnen maken. Omdat de vormgeving voor jongeren erg
medebepalend is voor hoe betrouwbaar een website wordt beoordeeld, is het belangrijk om op die vormgeving te letten.

25

Maak gebruik van mouse over-effecten. Die geven de website een
professionelere aanblik. Zo wordt voorkomen dat jongeren denken
dat ze de website ook best zelf gemaakt hadden kunnen hebben.

Als op een website mouse over-effecten toegepast worden, zodat jongeren zien dat
er genoeg interactiefs te beleven valt, dan oogt die site een stuk professioneler. Maar
overdrijf het niet, dan wordt de website snel kinderachtig.

26

Zorg ervoor dat de vormgeving van de website past bij het onderwerp
en de leeftijd: een website over/voor feesten dient er anders uit te zien
dan een website waarop oefenexamens gevonden kunnen worden.

Op Partyflock.nl worden onder andere feesten bijgehouden. De website is bij weinig
van de geïnterviewde jongeren bekend. De eerste indruk is niet heel positief: de jongeren kunnen niet goed een beeld krijgen waar de website voor is.
Dat komt door de uitstraling van de site: de grauwe kleuren nodigen niet uit. Wanneer
de jongeren wordt uitgelegd waar de website voor is en hun gevraagd wordt hem uitgebreider te bekijken, slaat hun mening om. Partyflock wordt dan een stuk positiever
beoordeeld.
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De homepage van de website www.partyflock.nl.
De vormgeving van RULive.nl spreekt de meeste jongeren wel aan. Een enkeling
vindt de website er kinderachtig uitzien, maar het merendeel van de respondenten is
enthousiast en noemt de site ‘vrolijk’. Er zijn echter ook een paar jongeren voor wie de
gebruikte kleuren té vrolijk zijn.

27

Laat het belangrijkste op de pagina visueel het meest opvallen, en zorg dat
andere elementen op de website minder opvallend zijn. Jongeren kunnen
moeite hebben met het richten van hun aandacht, help hen daarbij.

Op de website www.southpark.nl krijgt het menu-item ‘Watch full episodes’ meer
aandacht dan de andere menu-items. Waarschijnlijk is dit een van de belangrijkste
redenen de website te bezoeken. Zo wordt het jongeren gemakkelijker gemaakt om
datgene snel te vinden, waar zij naar op zoek zijn.

De nadruk in het hoofdmenu ligt op het kijken van afleveringen.
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Reclame en eCommerce
Jongeren zijn zich bewust van de hoeveelheid reclame die op websites wordt aangeboden, en ook van waarom dat zo is. Reclame vinden ze dan ook niet heel storend, het
is iets wat er bij hoort, “de website moet toch ergens van betaald worden”. De jongeren kunnen vrij gemakkelijk advertenties negeren, ze besteden er geen aandacht aan.
Maar met een paar dingen moet je bij reclame wel rekening houden.

28 Voorkom reclames op de website die over het
volledige scherm heen getoond worden.
De meeste jongeren geven te kennen dat reclame niet erg is, zolang het maar niet te
veel de aandacht trekt. Reclame die in je scherm komt en als het ware over de pagina
heen wordt getoond, wordt als storend ervaren. Dit gebeurt veel bij Windows Live
Messenger, en je ziet het bijvoorbeeld ook op de website van Ellegirl.
Daarnaast is er onderaan de pagina ook een advertentie te zien, die beweegt en de
aandacht trekt. Wanneer je daar met je muis overheen beweegt, schiet de reclame
omhoog. Dit wordt ook als uitermate storend ervaren.

Voorbeeld van een reclame op de website die omhoog schiet wanneer je met je
muis in de buurt komt op www.ellegirl.nl.

29

Voorkom dat eigen afbeeldingen eruitzien als banners: afbeeldingen in de
rechterkolom van een website worden al snel voor reclame aangezien.

Sommige afbeeldingen lijken op reclame, zelfs als ze dat niet zijn. Omdat jongeren
reclame negeren, zullen ze er niet op klikken, en dan dus ook niet de hele website
gebruiken. Op de website van TMF bijvoorbeeld, staat aan de rechterkant van de
pagina een kolom ‘Acties’. Hier staan verschillende afbeeldingen voor allerlei TMF-
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gerelateerde acties. De jongeren wijzen deze kolom aan als reclame en negeren dit
deel van de pagina.

Voorbeeld van afbeeldingen die als reclame worden beschouwd, op de
website van TMF.

30 Reclame is minder storend wanneer het onderwerp van de advertentie aansluit
op het onderwerp van de website. Probeer hier rekening mee te houden.
Jongeren zien reclame als iets dat het er nou eenmaal bij hoort. Ze begrijpen dat er
toch iemand voor de website moet betalen.
Reclame die aansluit op de website, wordt dan ook minder storend gevonden. Een
voorbeeld hiervan is te zien op de website van het tijdschrift Voetbal International.
Omdat de website over voetbal gaat, wordt de reclame over een voetbalshirt niet als
storend ervaren.

Voorbeeld van reclame op www.vi.nl.
Op de website Girlscene.nl wordt echter reclame gemaakt voor een telefoon. Dat vinden de meisjes wel storend.
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Voorbeeld van een reclame die prominent in beeld verschijnt.

31

Zorg ervoor dat het duidelijk is hoe een reclame te sluiten valt. Plaats
een duidelijk kruis of de tekst ‘Sluiten’ in de rechterbovenkant van de
reclame. Laat jongeren niet wachten tot de reclame uit zichzelf weg gaat.

In het voorbeeld in onderstaande afbeelding van de site www.ellegril.nl is niet duidelijk of de reclame gesloten kan worden: er wordt geen duidelijke link ‘Sluiten’ in de
rechter bovenhoek getoond. De meisjes wachten tot de reclame uit beeld is en kijken
intussen verveeld om zich heen. De aandacht wordt dus niet op de reclame gericht.
Dergelijke reclame wordt als zeer storend ervaren.

Voorbeeld van een volgens jongeren te opdringerige reclame van Estée
Lauder op www.ellegirl.nl. De mogelijkheid om de reclame te sluiten lijkt te
ontbreken.
De jongeren kopen liever in een winkel dan op internet. Eén reden hiervoor is dat ze
liever willen zien wat ze kopen.
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32

Maak vooraf duidelijk wat de prijzen zijn, niet alleen van producten
maar ook van eventuele bijkomende kosten. Jongeren die weinig
ervaring hebben met online bestellen zullen zich niet realiseren
dat er bijvoorbeeld nog verzendkosten bovenop komen.

Niet alle jongeren hebben ervaring met online aankopen doen in webwinkels. Wanneer je in een gewone winkel iets koopt, dan betaal je gewoon het bedrag dat er op
het product staat. Maar in een webwinkel komen er vaak verzendkosten bij, en soms
zelfs kosten om te betalen met iDeal of creditcard. Jongeren staan daar vaak niet bij
stil, en zijn onaangenaam verrast wanneer blijkt dat ze toch nog niet kunnen kopen
wat ze wilden hebben omdat er nog verzendkosten bij komen.
Tijdens de interviews kregen jongeren de opdracht om op zoek te gaan naar
de mobiele telefoonprovider met het goedkoopste bel- en sms-tarief. Dat vinden ze
lastig, en ze kunnen het dan ook niet gemakkelijk vinden. De ene website van een
mobiele telefoonprovider geeft duidelijk weer wat het kost, op andere websites moet
je lang zoeken voor je het gevonden hebt.
Op Hi.nl is het bijvoorbeeld onduidelijk wat een sms’je kost. Het lijkt heel overzichtelijk in een tabel te staan, maar het is niet duidelijk wanneer deze prijs geldt: is
dat wanneer je je hebt aangemeld voor Hi 5, of is dat altijd? En wat betaal je dan voor
een sms wanneer je je niet aanmeldt voor Hi 5? En kost het geld om je aan te melden
voor Hi 5? De antwoorden op deze vragen staan min of meer in de tekst, maar de focus
ligt op de tabel. En die is niet doorzichtig genoeg voor jongeren.

Op www.hi.nl is het voor jongeren niet duidelijk of je 5 cent per SMS betaalt
als je je nog niet hebt aangemeld voor Hi 5 of pas wanneer je je er wel voor
hebt aangemeld.
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33

Bied bij aanbiedingen duidelijk de voorwaarden aan.

Wanneer je op zoek gaat naar een mobiele telefoon, vliegen de aanbiedingen je om de
oren. Er worden complete spelcomputers weggegeven wanneer je een telefoon met
een abonnement neemt. Hoewel enkele jongeren zeggen dat ze wel begrijpen dat je
alsnog voor zo’n spelcomputer betaalt, heeft dit toch een grote aantrekkingskracht.

Hoewel jongeren zeggen dat ze wel weten dat je zo’n playstation niet echt
gratis krijgt, trekken dergelijke aanbiedingen toch de aandacht van de jongere
en vinden ze de aanbieding erg goed.
Het lijkt zo mooi, een gratis telefoon, een gratis spelcomputer en dat voor maar 13,75
per maand. Wat het abonnement gaat kosten wanneer de actieperiode is afgelopen,
staat er echter niet bij. Jongeren komen zo erg gemakkelijk in de verleiding om een
duur abonnement af te sluiten waar zij vervolgens twee jaar lang aan vastzitten.

34 Leg uit dat het eenvoudig is om artikelen terug te sturen of in een
winkel te ruilen. Bied eventueel zelfs een mogelijkheid aan om
artikelen te bestellen en ze daarna in een winkel op te halen.
Verschillende jongeren lijken een soort angst te hebben voor het doen van online aankopen. Ze verwachten bijvoorbeeld dat je niet krijgt wat je bestelt, of dat je beschadigde producten ontvangt. Ze lijken daarbij weinig onderscheid te maken tussen
grote, bekende webwinkels en minder bekende of kleinere webwinkels. Jongeren willen zien wat ze kopen en volgens hen is het makkelijker om de gekochte spullen te ruilen wanneer je ze gewoon in de winkel koopt. Om deze reden is kopen via Marktplaats
waarschijnlijk populair bij jongeren: het is goedkoper dan in de winkel en de gekochte
spullen worden meestal opgehaald. Als je pas dan betaalt voor de spullen, kun je er
zeker van zijn dat wat je koopt ook in goede staat is.
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35

Laat reacties van andere kopers zien, niet alleen over het product,
maar toon ook positieve ervaringen met het bedrijf zelf.

Wat anderen ergens van vinden is belangrijk voor veel jongeren. Het wordt handig
gevonden wanneer je op een website recensies van anderen kunt lezen. Zo kun je je
een beeld vormen van de betrouwbaarheid van de verkoper. En op deze manier kun je
beter weten of wat je gaat kopen ook goed is.
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Formulieren
36 Omschrijf zo concreet mogelijk welke informatie de jongere moet
invullen, geef daarbij uitleg over hoe velden ingevuld moeten worden.
Die uitleg moet niet in het veld, maar voor het veld staan.
Voor sommige gegevens bestaat er geen vaste manier van noteren. Bijvoorbeeld voor
de invulvelden van de postcode, geboortedatum of telefoonnummer. Moeten er spaties tussen, of streepjes, of moet alles aan elkaar vast?
Idealiter zou natuurlijk alle input geaccepteerd moeten worden, maar als dat
technisch niet haalbaar is, valt het aan te raden om een voorbeeld te geven van de
notatie, zoals bijvoorbeeld te zien is in onderstaande afbeelding.

Voorbeeld op de website van winkelketen H&M: er wordt een voorbeeld
gegeven van hoe de geboortedatum ingevuld moet worden.

37

Geef tips voor gebruikersnamen om het jongeren gemakkelijker
te maken er een te kiezen die nog niet in gebruik is. Doe eventueel
voorstellen voor gebruikersnamen die nog vrij zijn.

Om op een artikel te kunnen reageren op bijvoorbeeld Girlscene.nl heb je een persoonlijk account nodig. Daar de benodigde velden voor invullen, geeft bij sommige
jongeren nogal wat problemen. Een gebruikersnaam kiezen blijft lastig, de meisjes
moeten er vaak een paar uitproberen om er een te vinden die niet al in gebruik is. Dat
komt doordat ze beginnen met hun eigen voornaam als gebruikersnaam te kiezen. Ze
realiseren zich niet dat de kans groot is dat die al in gebruik is, waardoor hij niet nog
een keer gebruikt kan worden.

38 Wees consistent en ondubbelzinnig in termen. Noem een
gebruikersnaam steeds gebruikersnaam of username, niet
‘naam’. Hou dit door de hele website hetzelfde.
Op de website van de populaire muziekzender TMF kun je een account aanmaken,
zodat je een eigen profiel hebt op de website. Direct onder de balk met het menu worden inlogmogelijkheden gegeven.
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Hoofdmenu en inlogmogelijkheden op www.tmf.nl.
Je kunt, als je een account hebt, direct inloggen door je naam en wachtwoord in te vullen. ‘Naam’ is echter iets anders dan ‘Gebruikersnaam’, waardoor jongeren problemen
ondervinden bij het inloggen op hun account: zij vullen hun voornaam in, terwijl hier
eigenlijk om de gebruikersnaam gevraagd wordt.

39 Geef duidelijk aan welke velden verplicht zijn door een sterretje
achter het label van het invulveld te plaatsen, en een legenda
‘*verplicht veld’ onderaan het formulier te zetten. Jongeren weten
wat de asterisk normaal betekent, maar als de uitleg ontbreekt
vragen ze zich af of er niet een addertje onder het gras zit.
Een asterisk wordt in formulieren gebruikt om aan te duiden welke velden wel en niet
verplicht ingevuld moeten worden. Dat is bij vrijwel alle internetgebruikers bekend.

Op www.Girlscene.nl wordt door middel van een gele ster in het invulveld
weergegeven welke velden verplicht zijn.
Toch twijfelen jongeren al snel wanneer uitleg over de asterisk ontbreekt, of wanneer
het er anders uitziet dan ze gewend zijn.
Indien het formulier met invulvelden niet op één pagina past, is het overigens
aan te raden de legenda niet alleen onderaan de pagina weer te geven, maar ook
bovenaan.

40

Zorg ervoor dat de in te vullen velden zonder scrollen helemaal te
zien zijn. Verdeel de invulvelden eventueel over meerdere pagina’s.
Hoe minder gegevens een jongere moet invullen, hoe beter.
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Scrollen wordt steeds normaler en gangbaarder op websites. Maar op een laptop
is het lastiger om te doen, en het kost meer tijd. Hoe minder gegevens er gevraagd
worden, hoe beter. Wanneer een grote lijst met invulvelden wordt getoond, kan dit
afschrikken.
“Ik heb echt geen zin om dit allemaal in te vullen hoor.”
Op YouTube.nl kun je een account aanmaken. Jongeren die zich hier registreren, merken op dat ze het goed vinden dat er zo weinig gegevens gevraagd worden. Het lijkt
alsof je alleen je gebruikersnaam, locatie, geboortedatum en geslacht hoeft in te vullen. Hierdoor zijn de jongeren sneller geneigd om te beginnen met het aanmaken van
een account. Een ander belangrijk voordeel is dat jongeren zich nu niet hoeven af te
vragen of het wel veilig is om dergelijke gegevens in te vullen. Wanneer je akkoord
gaat, moet je op de volgende pagina meer gegevens invullen, wat ze niet als storend
ervaren.

Een account aanmaken op www.youtube.nl.

41

Wanneer een Captcha toegevoegd wordt aan een formulier, let er
dan op dat die goed leesbaar is. Het is duidelijker wanneer bestaande
woorden gebruikt worden dan onsamenhangende letters en cijfers.

Een captcha – de afkorting van Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart – is een beveiliging die op websites gebruikt wordt om te
voorkomen dat spambots accounts aanmaken op de website. Dat je die nodig hebt, is
voor de jongeren logisch. Ze weten vaak dat het met beveiliging te maken heeft. Een
paar van de geïnterviewde jongeren zeggen captcha’s prima te vinden, zolang ze maar
niet te moeilijk te lezen zijn De captcha op de website van Facebook is duidelijk:
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Captcha op de website www.facebook.com.
Er zijn verschillende soorten captcha’s:

Captcha met vervormde letters.

Captcha met cijfers.
Maar de leesvaardigheid van een aantal jongeren schiet nog tekort, waardoor ze zo’n
captcha maar moeilijk begrijpen. Dat is een belemmering in het aanmaken van een
account. Wanneer in de captcha woorden gebruikt worden gaat het makkelijker.
Op de officiële website van de captcha, www.Captcha.net kunnen captcha’s verkregen worden.
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Social media en betrouwbaarheid
Jongeren chatten heel veel. Chatten met bekenden is populairder dan chatten met
onbekenden. Ze doen het vooral via MSN.

42 Waarschuw jongeren altijd dat ze geen persoonlijke
gegevens moeten geven op profielsites.
Het is voor jongeren wel duidelijk dat je niet zomaar al je persoonlijke gegevens
aan anderen moet geven. Maar intussen verklappen ze al snel meer informatie over
zichzelf dan ze doorhebben. Zelf kun je bijvoorbeeld al snel vergeten zijn wat je tien
weken geleden een keer over je zelf gezegd hebt tijdens het chatten, terwijl iemand
die kwaad wil dat wel heeft onthouden, en zo steeds meer gegevens kan verzamelen.
Het is daarom aan te raden om jongeren er op te wijzen dat ze geen persoonlijke gegevens van zichzelf prijs moeten geven. Dat kan door middel van een waarschuwing,
maar dit komt al snel belerend over. Een goed voorbeeld van hoe het wel moet, is te
vinden op www.habbo.nl. Dat is een website waar je een poppetje aan kunt maken,
en met dat poppetje kun je door een wereld lopen waar je anderen tegenkomt waar je
mee kunt praten.
De geïnterviewde jongeren hebben zelf negatieve ervaringen opgedaan met
Habbo, of kennen anderen die dat is overkomen. Het gebeurt bijvoorbeeld dat mensen zich voordoen als een bekende, of dat er dingen gezegd worden die de jongeren
niet leuk vinden. Veel jongeren vertellen dat ze Habbo vroeger heel leuk vonden, maar
dat er nu te veel volwassenen zitten die zich voordoen als jongeren.
Habbo heeft een speciale pagina gemaakt met Safety Tips. Daar wordt in een
aantal stappen uitgelegd wat je beter niet kunt doen op de website. Wat deze ‘waarschuwingen’ aantrekkelijker maakt, is dat ze in begrijpelijke taal zijn geschreven, en
dat er ook op een grappige manier mee om wordt gegaan. Zo wordt bijvoorbeeld in
stap 2 uitgelegd dat mensen kunnen doen alsof ze een bekende zijn. In de afbeelding
is vervolgens een poppetje getekend met een grote snor, dat zich voordoet als een
vriendin van het andere poppetje. Dergelijke waarschuwingen spreken meer aan dan
wanneer de jongeren op een formelere manier verboden worden om persoonlijke
gegevens achter te laten.
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Tips om ‘veilig’ rond te lopen in het Habbo Hotel, op www.Habbo.nl.

43

Overweeg of het werkelijk noodzakelijk is voor de website
een account aan te maken: niet alle jongeren mogen dat,
en er zijn jongeren zonder eigen e-mailadres.

Een e-mailadres is bij het aanmaken van een account op een website altijd nodig: met
een bevestigingse-mail kan gecontroleerd worden of de gebruiker daadwerkelijk
het account aan heeft willen maken. Ook kan naar het e-mailadres bijvoorbeeld een
(nieuw) wachtwoord gestuurd worden als je het vergeten bent.
Het merendeel van de jongeren beschikt over een eigen e-mailadres. Maar er
is ook een groep die nog geen eigen e-mailadres heeft. Daarnaast zijn er jongeren die
van thuis of school hun persoonlijke gegevens niet mogen invullen. Dat betekent dat
ze geen account kunnen of mogen aanmaken.

44 Leg jongeren uit wat de voordelen zijn van een account hebben
en kunnen inloggen op een website. Doe dit door middel van een
opsomming met bullets, zodat de voordelen snel te scannen zijn.
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Op de website www.RULive.nl kun je een account aanmaken en inloggen. Maar wat
daar precies de voordelen van zijn, wordt nergens uitgelegd. Aan de rechterkant van
de homepage wordt ook de mogelijkheid aangeboden om een RULive buddy toe te
voegen. Maar ook hier wordt niet verteld wat je daaraan hebt. En als niet duidelijk
is wat de voordelen voor je zijn, waarom zou je dan de moeite nemen om er wel een
account voor aan te maken en je persoonlijke gegevens achter te laten?

45

Maak jongeren er op attent dat ze voorzichtig moeten
zijn met het plaatsen van foto’s op internet.

Zien en gezien worden is ook online van groot belang voor de jongeren. Zo zijn er op
Hyves verschillende ‘verkiezingen’ waar je aan mee kunt doen. Sommige meisjes zijn
hier druk mee bezig. Zo kun je bijvoorbeeld mee doen aan ‘Meest gerespecteerd’. Je
kunt een foto van een ander ‘respecteren’ en er wordt bijgehouden hoe vaak een foto
‘is gerespecteerd’. Er is een speciale pagina, waarop de meest gerespecteerde foto’s
worden getoond.

Voorbeeld van ‘Meest gerespecteerd’.
Op Hyves bekijken de jongeren elkaar dus. Een paar geïnterviewde jongens noemen dat ‘andere meisjes checken’. De meeste jongeren hebben hun profiel openbaar
gemaakt, wat inhoudt dat iedereen de gegevens op hun pagina kan bekijken. Foto’s
van jezelf online zetten, is volgens de jongeren geen enkel probleem. Er wordt veel
aandacht besteed aan het zo goed mogelijk voor de dag komen op Hyves. Soms gaan
er hele fotosessies aan vooraf. En een aantal jongeren lijkt er alles aan te doen zichzelf
zo uitdagend mogelijk op Hyves te zetten.
Het is voor sommige jongeren eigenlijk niet duidelijk waarom je op een website als bol.com wel je gegevens kan achterlaten, en waarom je dat op een website
als Hyves niet zou moeten doen. Een paar geïnterviewde jongeren denken dat het te
maken heeft met de hoeveelheid bezoekers: omdat Hyves meer bezoekers heeft, kunnen meer mensen de gegevens zien. Anderen vinden het wat overdreven: zij zien geen
probleem in het openbaar maken van hun adres op een website als Hyves. In hun beleving is het ergste wat er kan gebeuren, dat iemand die kwaad wil hen thuis opzoekt. Zij
kunnen zich er niets bij voorstellen dat iemand dat ook daadwerkelijk zal gaan doen.
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Op Habbo.nl worden tips gegeven wat je wel en niet moet doen op websites
zoals Hyves en Facebook.

Tips voor de privacy-instellingen van je Facebook of Hyves account op www.
Habbo.nl.
Dergelijke tips kunnen jongeren erop attent maken dat zij niet zomaar alle foto’s op
internet moeten zetten. De tips moeten de jongeren aanspreken en (dus) niet belerend overkomen. Habbo doet dit goed: in plaats van te zeggen dat het o zo gevaarlijk
is om een foto van jezelf online te zetten, leggen ze uit dat je de ‘mama-regel’ moet
gebruiken: zou jij je schamen als je moeder deze foto van jou zou zien? Dan is de foto
niet geschikt voor internet.

46 Wanneer het mogelijk is een website te personaliseren, let er
dan op dat wat erop staat leesbaar blijft. Bied anders de optie
om de website in een standaarddesign te bekijken.
Op Hyves heb je een persoonlijke pagina. Daar kun je dingen over jezelf kwijt. En je
kunt er zo’n beetje alles zelf instellen. Veel jongeren doen dat. Maar dat komt de
gebruiksvriendelijkheid niet altijd ten goede. De tekstkleur is nogal eens zo ingesteld
dat er te weinig contrast met de achtergrondkleur overblijft, zoals te zien is in de volgende voorbeelden. De jongeren maakt dat weinig uit. Het is belangrijker om een
stoer design te hebben, want daarmee laat je ook iets van jezelf zien.
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Voorbeelden van aanpassingen die jongeren aan hun profiel gedaan hebben.
De teksten zijn niet leesbaar omdat ze er weinig contrast is tussen de tekst en
de achtergrond.
De makers van Hyves hebben hier slim op ingespeeld, door het mogelijk te maken om
pagina’s ook gewoon in standaard-design te bekijken. Dan krijg je een witte achtergrond met en een zwarte tekst.

Links de Hyves-pagina met eigen design, rechts de Hyves-pagina in standaard
design.
Hierdoor is dus ook niet per se nodig om de kleuren op je profiel zo in te stellen dat
ze leesbaar zijn. Als een ander het wil lezen, moet hij of zij de pagina maar in het standaard-design bekijken.

47

Geef uitleg als er om persoonlijke gegevens wordt gevraagd waarom
dat gebeurt, en wat er met die gegevens gedaan wordt.

Wanneer je een account aanmaakt voor www.Facebook.com, moet je een aantal
stappen doorlopen. Het begint uiteraard met het invullen van je persoonsgegevens.
Daarna worden suggesties gedaan van mensen die je misschien kent en die je als vriend
kan toevoegen. Een jongen maakt een namaakaccount aan, vult dus maar wat in, en
gebruikt wel zijn eigen e-mailadres. Op de eerste pagina ziet hij een foto van zijn zus
staan en hij raakt hierdoor in de war. Hij heeft geen idee waarom zijn zus op die pagina

79

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

staat en is bang dat iedereen die een account aanmaakt zijn zus in beeld krijgt. Uitleg
waar de vriendensuggesties vandaan komen (vermoedelijk worden die herleid uit het
e-mailadres dat ingevuld is) ontbreekt.

De website www.facebook.com, een internationale netwerksite.

48 Maak duidelijk wat de regels zijn om te reageren op de website. Leg uit
dat niet gepaste reacties worden verwijderd door een moderator.
Leg uit dat reacties van jongeren gewenst zijn, maar dat er regels voor gelden. Vertel wat niet mag, zonder belerend te doen. De aanwezigheid van goede moderatoren
maakt een website betrouwbaarder.

49

Als jongeren reacties kunnen plaatsen op de website, zorg dan dat er goed
gemodereerd wordt. Dat kan voor een populaire site veel tijd kosten, zorg
ervoor dat er genoeg mensen zijn die de reacties in de gaten kunnen houden.

Modereren houdt niet alleen in dat reacties goedgekeurd worden of niet, maar gaat
nog een stap verder. Denk bijvoorbeeld aan bepalen of content geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen, de mogelijkheid om klachten door te geven over bepaalde
gebruikers (“Deze reactie is niet OK”), het waarschuwen of zelfs blokkeren van personen/accounts wanneer iemand herhaaldelijk de fout in gaat.

50 Maak het mogelijk om een link naar de website door te sturen
of te delen met anderen, bijvoorbeeld via e-mail of Hyves.
Jongeren zijn zeer sociaal en hebben een groot online sociaal netwerk. Wil je de
bekendheid van je website vergroten? Maak dan gebruik van dit online sociale netwerk: nodig jongeren uit om op Hyves de site te delen. Maak wat er op Hyves gedeeld
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moet worden aantrekkelijk, door er bijvoorbeeld een spelletje van te maken.

51

Zorg ervoor dat duidelijk is wie de afzender van de website is. Zet
bijvoorbeeld het logo van het bedrijf duidelijk bovenaan de pagina.

De jongeren hebben tijdens het onderzoek de opdracht gekregen om uit te zoeken
welke gevolgen de Mexicaanse griep voor hen kan hebben, en hoe lang zij bij kans op
besmetting thuis moeten blijven. Ze beginnen allemaal hun zoektocht bij Google en
komen op een voor hun onbekende website terecht: InfoNu.nl, een site waar iedereen
die daar zin in heeft artikelen voor kan schrijven. De jongeren lijken niet heel bewust
naar de afzender van de website te kijken. “Het zal wel goed zijn” is de gedachte wanneer de informatie op de website bekeken wordt. Het logo op de website en het feit
dat er geen vreemde dingen op de pagina te zien zijn, is voor de jongeren de reden om
tot de conclusie te komen dat deze website voldoende betrouwbaar is.

52

Let op dat de URL van de website er ‘normaal’ uitziet en niet te veel
onsamenhangende tekens (cijfers en letters) achter elkaar bevat.

De jongeren kijken naar de URL van de website om te bepalen of die betrouwbaar
overkomt. Zo komt www.studentenkamer.nl betrouwbaarder over dan bijvoorbeeld
www.panacea.nl/topics/topic.asp?t=3169. Maar dat is gewoon de website van een
studentenvereniging, niet per se onbetrouwbaar.

Wanneer je Googelt op studentenkamer, oogt een URL zoals www.panacea.nl/
topics/topic.asp?t=3169 minder betrouwbaar, wat natuurlijk niet per se hoeft
te betekenen dat de website onbetrouwbaar is.

81

Einstein bestaat niet oktober 2010
Over usability en surfgedrag van jongeren

53

Bied duidelijke contactinformatie aan op de website,
en zorg ervoor dat die goed te vinden is.

Als de jongeren zeker willen weten dat een website betrouwbaar is, gaan ze op zoek
naar contactinformatie. Websites die hun volledige contactgegevens tonen, worden
als betrouwbaarder omschreven dan wanneer er geen contactgegevens zijn te vinden.

54 Een professioneel ogende indeling en vormgeving dragen bij aan de
betrouwbaarheid van een website. Voorkom te veel knipperende en
bewegende beelden, verschillende lettergroottes en lettertypes en
te veel verschillende kleuren. Houd een strakke indeling aan.
Als de jongeren een website bekijken, letten ze op vormgeving en uitstraling. Ziet
de website er goed en professioneel uit, dan zal het ook wel goed zijn. Knippert en
schreeuwt er van alles, dan is de website minder betrouwbaar.

55

Het plaatsen van logo’s van grote, bekende bedrijven heeft
bij jongeren een positief effect op hoe betrouwbaar ze een
website vinden wanneer die zelf (nog) niet bekend is.

Het zoeken naar studentenkamers is voor de jongeren niet gemakkelijk. Zij weten dat
ze goed moeten opletten, omdat er ook minder betrouwbare aanbieders zijn. Daarom
is voor websites waarop studentenkamers worden aangeboden de vraag ‘Is deze website betrouwbaar’ extra belangrijk. Wanneer er logo’s van grote, bekende bedrijven
op de website geplaatst zijn (zoals op de website www.studentenkamer.nl), gaan de
jongeren ervan uit dat de website wel betrouwbaar is.
“Ja, een ABN AMRO staat het vast niet toe als iemand zomaar dat logo op zijn site
zet. Dat zou ook slecht voor ABN AMRO zijn natuurlijk!”

Het adres links en de logo’s van bekende bedrijven dragen bij aan de
betrouwbaarheid van de website, op www.studentenkamer.nl.
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56 Wanneer gebruikers kunnen bijdragen aan de inhoud van de
website, controleer hun bijdragen dan. Leg op de website uit
hoe de kwaliteit van de content gewaarborgd wordt.
De inhoud van bijvoorbeeld Wikipedia wordt door de jongeren als betrouwbaar beoordeeld. Ze weten dat de inhoud door gewone gebruikers wordt toegevoegd, maar twijfelen hierdoor niet aan de betrouwbaarheid.
“Je kunt echt niet zomaar iets op Wikipedia zetten. Het wordt eerst gecontroleerd
hoor.”

57

Houd uitleg kort of bekijk of het mogelijk is om dit in een
filmpje te doen. Een goed opgezet ‘how-to’ filmpje kan
meer verduidelijken dan een tekstuele uitleg.

YouTube is razend populair onder jongeren. Ze luisteren vooral veel naar muziek via
YouTube, maar een groot aantal jongens gebruikt de site ook om filmpjes te kijken van
reviews van nieuwe spellen om te bepalen of het een interessant spel voor hen is. Het
voordeel hiervan is, volgens de jongens, dat je in een filmpje veel meer leert over de
gameplay (hoe het spelletje gespeeld moet worden) van het spel dan in een geschreven artikel
Meisjes gebruiken YouTube veel om filmpjes te bekijken met instructies: hoe
breng je make-up op een goede manier op, hoe moet je je haar föhnen, etc. Eén meisje
vertelt dat ze YouTube geweldig vindt, omdat de website ‘slim’ is: terwijl ze keek naar
een videoclip van de zangeres Lady Gaga, werd op diezelfde pagina een filmpje aangeboden met tips hoe je je haar kunt stylen zoals Lady Gaga het draagt in het betreffende
filmpje.

Meisjes kijken op YouTube naar filmpjes hoe je je haar moet stylen of met tips
over hoe het beste make-up aan te brengen.
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58 Maak video’s niet te lang, jongeren zijn al snel hun interesse kwijt.
Laat het ook afhangen van het onderwerp: een filmpje waarin
een blooper te zien is, moet korter zijn dan een video waarin
uitgelegd wordt hoe je een foto kunt bewerken in Photoshop.
Op de website www.beautygloss.nl kun je filmpjes bekijken over hoe je bijvoorbeeld
make-up het beste aan kan brengen. Omdat de website gemaakt is door een meisje,
spreekt deze website tot de verbeelding.

De homepage van www.beautygloss.nl
De filmpjes worden gewaardeerd. Wat wel opvalt is dat de meisjes toch weinig geduld
hebben om ze tot het einde uit te kijken, het duurt al snel te lang. Wat te lang is, verschilt natuurlijk ook per onderwerp: een filmpje waarin je uitgelegd krijgt hoe je een
computer vanaf losse onderdelen tot één geheel moet maken, mag langer duren dan
een clip waarin iets grappigs gebeurt, bijvoorbeeld iemand die uitglijdt wanneer hij
over een bevroren meer loopt.
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Vindbaarheid website
De jongeren maken heel veel gebruik van Google. Sommigen bezoeken zelfs alle websites via Google.

www.google.nl.

59

Probeer ervoor te zorgen dat de website op de eerste pagina
van de zoekresultaten te vinden is. Een gesponsorde link
kan voor meer jongeren op de website zorgen.

Tijdens het gebruik van Google valt op dat de jongeren veel op de zogenaamde
gesponsorde links klikken. Die staan bovenaan de pagina met zoekresultaten, en het
betreffende bedrijf heeft ervoor moeten betalen. Gesponsorde links zijn onder andere
te herkennen aan een kader en een gele achtergrond. Een deel van de jongeren klikt
bewust op de gesponsorde links. Ze verwachten dat dit de beste links zijn omdat een
bedrijf ervoor moet betalen. Anderen slaan ze juist over, omdat ze de ervaring hebben
dat gesponsorde links nooit de website laten zien die ze zoeken.
Wanneer de gesponsorde links niet gebruikt worden, klikken de jongeren een
link aan die op de eerste pagina staat. Tijdens het onderzoek is er niet één keer geklikt
om naar een volgende pagina met zoekresultaten te gaan. Wanneer ze niet gevonden
hebben wat ze zoeken, zijn ze eerder geneigd om op te geven dan naar de volgende
pagina te gaan.
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Zoekfunctie
60 Plaats een zoekfunctie bovenaan en aan de rechterkant van de
pagina, ter hoogte van een eventueel horizontaal menu.
Op de website gamez.nl staan reviews van spellen. Die reviews zoeken de jongeren
meestal door de zoekfunctie te gebruiken. Maar op deze site valt de zoekfunctie nauwelijks op: de jongeren moeten echt even kijken waar ze moeten zijn.

Navigatiemenu, met helemaal rechts bovenin de zoekfunctie.
De zoekfunctie verwachten ze aan de rechterkant, in dezelfde balk als het menu. Maar
doordat er boven het menu reclame wordt gemaakt, valt de zoekfunctie daar weer
boven niet op.

61

Zorg ervoor dat de werking van de zoekfunctie en de weergave van
de resultaten zoveel mogelijk lijkt op de zoekfunctie van Google.

De jongeren zijn bekend met Google, en de werking is hun zo vertrouwd, dat het in hun
ogen logisch is dat alle zoekfuncties werken zoals Google. Wanneer een zoekfunctie
niet werkt zoals ze gewend zijn, dan is er onbegrip: waarom kan Google het wel en de
zoekfunctie op een ‘gewone’ website niet?

62

Houd rekening met spelfouten bij de zoekresultaten: maak het mogelijk om
met de meest voorkomende spelfouten toch de gezochte informatie te vinden.

De website www.scholieren.com is bij vrijwel alle jongeren die in klas 2 of hoger zitten,
bekend. Er worden boekverslagen, werkstukken en andere typen verslagen aangeboden. De zoekfunctie wordt veel gebruikt op de website. Wie een boekverslag moet
schrijven, is op zoek naar informatie over een bepaald boek of een bepaalde schrijver. Dus die tik je in. Het goede van Scholieren.com is dat als er een spelfout wordt
gemaakt in de zoekfunctie de bedoelde resultaten er vaak toch uitrollen. Wanneer
iemand die ‘Hella S. Haasse’ zoekt bijvoorbeeld ‘Haase’ getypt heeft, dan worden
toch de resultaten voor Hella S. Haasse getoond. Dit is goed, aangezien de jongeren
nog een hoop typefouten maken. Ook kennen ze vaak de naam van de auteur of de
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titel van het boek niet exact.

Zoekresultaten pagina van www.scholieren.com.

63

Geef suggesties op de pagina met zoekresultaten,
zoals Google dat doet. ‘Bedoelde je: …?’

Omdat jongeren typefouten maken en niet precies weten hoe dingen gespeld moeten
worden, is het aan te raden suggesties te geven wanneer de termen waarop gezocht
wordt weinig zoekresultaten geven. Vooral bij het gebruik van namen: de auteur Francine Oomen wordt bijvoorbeeld veel gespeld als ‘Francine Omen’. Zo wordt het de
jongeren gemakkelijker gemaakt om te vinden wat ze zoeken.
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Techniek
64 Controleer de website regelmatig op technische fouten.
Wanneer een website technische problemen vertoont, komt dit op jongeren snel
onprofessioneel over. Een voorbeeld hiervan is het selecteren van je woonplaats bij
het aanmaken van een account op www.Girlscene.nl.

Selecteren van een stad op www.girlscene.nl. De stad Rotterdam staat er
meerdere keren op verschillende manieren in en er bevinden zich een hoop
onzin-steden in de lijst. Dit komt onprofessioneel over.
Er moet een stad geselecteerd worden door middel van een pulldown-menu. Maar de
lijst staat vol herhalingen en onzinplaatsen. Zo staat Rotterdam er herhaalde malen op
verschillende manieren in. De Rotterdamse deelgemeente ‘Rozenburg’ staat er drie
keer op exact dezelfde manier in. Wat je moet kiezen en of het iets uitmaakt wordt
nergens duidelijk. Daarnaast staan er ook onzinsteden in, zoals ‘Rozptsknmappn’. Dit
komt onprofessioneel over.

65

Zorg ervoor dat de website snel geladen kan worden.

Jongeren hebben geen geduld voor traag ladende websites. Een site met veel afbeeldingen en filmpjes klinkt in theorie leuk, maar als ze er niet op willen wachten zullen de
jongeren die niet zien. Denk ook aan computergebruik op scholen: daar is de internetverbinding niet altijd optimaal, terwijl jongeren er ook behoorlijk wat tijd op internet
doorbrengen.
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colofon
‘Einstein bestaat niet. Over usability en surfgedrag van jongeren’ is een uitgave
van Digivaardig & Digibewust in samenwerking met stichting Mijn Kind Online en
MetrixLab. Stichting Mijn Kind Online coördineerde het onderzoek en schakelde
daarbij de onmisbare expertise van MetrixLab in.
Digivaardig & Digibewust
Digivaardig & Digibewust is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven,
overheid en maatschappelijke organisaties om het aantal mensen dat niet of
nauwelijks digitale vaardigheden heeft terug te brengen en daarnaast om het
verantwoord en veilig gebruik van digitale middelen te stimuleren. Een van de
doelgroepen van het programma is jongeren. Het programma wordt gesteund door
het ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en diverse bedrijven
(KPN, UPC, Microsoft, NVB, IBM, NVPI, SIDN, Ziggo).
e-mail: info@digivaardigdigibewust.nl
website: www.mijndigitalewereld.nl / www.digivaardigdigibewust.nl
Stichting Mijn Kind Online
De Stichting Mijn Kind Online is een kennis- en adviescentrum op het gebied van
jeugd en (nieuwe) media, dat tot doel heeft meer inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden van nieuwe media, alsook het bevorderen van het verantwoord
gebruik daarvan. De activiteiten van de Stichting zijn met name gericht op opvoeders
en kinderen. Speerpunt is de verbetering van kwaliteit van digitale media voor
kinderen - MKO stimuleert góed digitaal aanbod, onder meer door de jaarlijkse
Gouden @penstaart-verkiezing van de beste kindersite. Verder levert Mijn Kind
Online adviseurs en projectleiders op het gebied van ‘jeugd en nieuwe media’, onder
andere voor de politie. De Stichting werkt samen met een keur aan deskundige
partners, zoals Digibewust/Digivaardig, het Expertisecentrum Mediawijsheid
Mediawijzer.net, SchoolTV, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Kennisnet en Kidsweek.
e-mail: redactie@mijnkindonline.nl
website: www.mijnkindonline.nl
MetrixLab
MetrixLab is een mondiaal bureau voor consumenten onderzoek, gespecialiseerd
in Innovatie, Media, Website performance en Tevredenheidsonderzoek. Met de
overname van 2C Usability eind 2007, is de aandacht voor onderzoeksvraagstukken
waarbij de gebruiker centraal staat, verder toegenomen. Voornaamste doel van
het onderzoeken dat MetrixLab op dit specifieke gebied in opdracht uitvoert, is
websites en diensten beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. De
rol en wijze waarop gebruikers websites en andere interactieve systemen gebruiken
(usability en user experience onderzoek) neemt daarbij een belangrijke plek in.
Binnen dit specialisme is er altijd bijzondere aandacht geweest voor onderzoek naar
het online gedrag, wensen en voorkeuren van jonge gebruikers.
e-mail: redactie@mijnkindonline.nl
website: www.metrixlab.com
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