
  
  

  
  
  
Gebruik  van  smartphones  onder  jongeren  

  

Is  de  smartphone  ook  volledig  opgenomen  in  jouw  dagelijkse  leven?  Ruim  87  procent  van  

jouw  leeftijdsgenoten  [1.  beweren]  van  wel;  de  smartphone  is  volgens  onderzoek  het  eerste  

waar  men  ‘s  ochtends  naar  [2.  kijken].  De  smartphone  [3.  bieden]  een  persoonlijke  vorm  van  

connectie  en  communicatie  omdat  het  jongeren  [4.  helpen]  zich  veilig  te  voelen  en  het  

gezien  [5.  worden]  als  een  teken  van  meer  vrijheid.  Een  aantal  ouders  daarentegen  [6.  

gebruiken]  de  smartphone  ook  als  contrôlemiddel  om  te  weten  waar  hun  kinderen  zijn.  Er  

zijn,  volgens  mensen  die  er  'verstand'  van  hebben,  verschillen  tussen  jongens  en  meisjes;  

voor  een  meisje  is  de  veiligheid  en  het  contactelement  van  de  smartphone  belangrijk,  terwijl  

een  jongen  het  belangrijker  [7.  vinden]  om  er  stoer  uit  te  zien.  Hoe  dan  ook:  gemiddeld  

hebben  jongeren  94  namen  in  het  adresboek  van  hun  smartphone  staan.  Italiaanse  jongeren  

hebben  met  150  namen  de  meeste  namen  en  Canadese  jongeren  met  52  namen  de  minste.      

Whatsappen  wordt  vaker  gedaan  dan  bellen  

Hoewel  jongeren  hun  smartphone  voor  meerdere  dingen  gebruiken,  [8.  worden]  deze  nog  

het  vaakst  gebruikt  om  mee  te  bellen  en  te  whatsappen.  Wereldwijd  krijgt  whatsapp  echter  

de  voorkeur  boven  bellen,  omdat  het  een  aantal  rollen  [9.  vervullen]:  die  van  sociale  

coördinatie,  van  communiceren  met  een  grote  groep  vrienden  en  flirten.  Bellen  [10.  worden]  



over  het  algemeen  alleen  gedaan  om  te  communiceren  met  goede  vrienden  of  om  goed  

nieuws  te  vertellen.        

  

De  smartphone  is  een  persoonlijk  apparaat  voor  entertainment  

De  smartphone  [11.  verleden  tijd:  zich  snel  uitbreiden]  tot  een  persoonlijk  apparaat  voor  

entertainment  en  het  delen  van  informatie.  Iedereen  [12.  gebruiken]  de  smartphone  vooral  

om  foto’s  of  videoclips  [13.  versturen]  

Foto’s  zijn  belangrijk,  met  name  voor  een  meisje,  omdat  ze  met  haar  smartphone  ervaringen  

[14.  vastleggen],  [15.  bewaren]  en  [16.  delen]  om  ze  later  opnieuw  [17.  beleven].  Het  spelen  

van  spelletjes,  delen  van  informatie,  luisteren  naar  muziek  en  op  internet  surfen  zijn  andere  

dingen  waar  smartphones  voor  [18.  worden]  [19.  gebruiken].  

  

      

  


