
   
 

AWeSome Onderzoek: Adolescenten, Welbevinden, en Social media 
Informatie voor jongeren 

 
Jouw klas doet mee aan het AWeSome onderzoek naar social-mediagebruik van jongeren. Ook jij bent 
uitgenodigd om ons te helpen met het onderzoek. In deze brief leggen wij uit waar het onderzoek over 
gaat. Hier lees je ook wat je moet doen als je meedoet.  
 
Waar gaat het onderzoek over? 
Heel veel jongeren gebruiken social media zoals Snapchat en Instagram. Maar wat doen social media nu 
eigenlijk met jongeren? Om dit te weten te komen zijn wij een nieuw onderzoek gestart aan de 
Universiteit van Amsterdam en Tilburg Universiteit. Hieraan doen ongeveer 100 jongeren uit de derde 
klas mee. Met jouw hulp kunnen we door dit onderzoek jongeren tips geven over hun social media-
gebruik.  
 
Wat houdt het onderzoek precies in? 
Het onderzoek bestaat uit twee delen.  

 Deel 1 - Schoolbezoek 
Bij de start van het onderzoek brengen we een bezoek aan jouw klas op school. Tijdens dat 
schoolbezoek vul je een vragenlijst in. Verder hoef je niets te doen. Ook krijg je meer uitleg over 
deel 2 van van het onderzoek. Dit duurt in totaal één lesuur. 

 Deel 2 – Mobile Lab 
In deel 2 van het onderzoek stellen we je dagelijks vragen via een smartphone app. Dit duurt 
één week. Tijdens die week vul je elke dag 6 korte vragenlijsten in op je eigen smartphone. Een 
vragenlijst duurt ongeveer 2 minuten. Dat maakt meedoen aan het onderzoek leuk en makkelijk. 
De vragenlijsten worden buiten de lesuren verstuurd: voor schooltijd, in de pauzes en na 
schooltijd.  

 
Na afloop van het onderzoek komen wij nog een keer langs bij jou in de klas om het onderzoek te 
bespreken. Alle tips om ons onderzoek te verbeteren zijn welkom. 
 
Beloning 
Als dank voor deelname aan het onderzoek ontvang je: 

 een cadeautje na afloop van het schoolbezoek. 

 €0,30 voor elk vragenlijstje dat je invult via jouw telefoon. Als je alle vragenlijsten hebt ingevuld, 
ontvang je €12,60. 

 Informatie over de resultaten van dit onderzoek. 
Bovenop deze beloningen kan je een extra geldbedrag van €25 winnen via een dagelijkse loterij. Elke 
dag winnen twee jongeren die op die dag alle vragenlijsten hebben ingevuld elk €25. 
 
 
 
 
 
 



   
 
Waarom meedoen? 
Jongeren die eerder hebben meegedaan vonden het erg leuk en interessant om mee te doen. Hoe meer 
leerlingen er uit één klas meedoen, hoe leuker het wordt. En hoe meer jongeren er meedoen, hoe beter 
wij ons onderzoek kunnen uitvoeren. Wij hopen daarom dat je ons wil helpen. 

Wat doen we met jouw antwoorden? 

 Je antwoorden zijn privé. Wij koppelen je antwoorden aan een code. Dit betekent dat niemand 

te weten zal komen wat je invult. Alleen de hoofdonderzoekers weten welke code bij wie hoort. 

Wij lezen niet mee met de antwoorden die jij hebt ingevuld. Wij houden alleen in de gaten 

hoeveel vragenlijsten je hebt ingevuld. Zo kunnen wij je beloning uitbetalen. Overleg met je 

ouders/verzorgers via welke rekening je uitbetaald wil worden.  

 Als we de antwoorden analyseren doen we dat met anonieme data. Dit doen we voor alle 
jongeren tegelijk, dus niet voor jou apart. Wij kunnen de gegevens gebruiken om een 
onderzoeksverslag te schrijven voor wetenschappelijke tijdschriften. 

 
Vragen of opmerkingen 
Als je nog vragen hebt of iets met ons wil delen, laat het ons gerust weten. Vragen of opmerkingen die je 
tijdens het onderzoek in de vragenlijst zet, lezen wij niet. Stuur daarom een mailtje naar 
secretariaat.valkenburg@uva.nl of bel of WhatsApp naar 06-28759318 als je een vraag hebt. Je kan ook 
altijd bellen of chatten met de kindertelefoon als je ergens vertrouwelijk over wil praten. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Prof. dr. Patti Valkenburg 
Hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving 
Universiteit van Amsterdam 
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