Onderzoek ‘Invloed vanuit leeftijdsgenoten’

Vanuit het NSCR, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de SUNY Universiteit in Albany
(Verenigde Staten) doen wij onderzoek naar hoe jongeren elkaar beïnvloeden. Jongeren
zijn vaak geneigd om hun gedrag aan te passen als ze denken dat hun vrienden dat graag
willen. We noemen dat ‘groepsdruk’ of ‘invloed vanuit leeftijdsgenoten’.



Negatieve invloed kan leiden tot middelengebruik, criminaliteit, pesten, of
regelovertredingen op school (spijbelen, afkijken, etc.).
Positieve invloed gebeurt bijvoorbeeld als jongeren elkaar enthousiast maken voor
een schoolproject, zich samen inschrijven bij een sportvereniging, of elkaar helpen
met het bijleggen van een ruzie.

Voor dit onderzoek willen we middelbare scholieren vragen om een stukje (van 100-250
woorden) te schrijven over een ervaring met invloed vanuit leeftijdsgenoten. Daarnaast
willen we hen vragen een online vragenlijst in te vullen. Het doel hiervan is om inzicht te
krijgen in de situaties waarin jongeren te maken krijgen met groepsdruk. We weten
namelijk nog weinig over hoe invloed tussen jongeren onderling precies tot stand komt.
Het onderzoek is tot dusver uitgevoerd op vier verschillende scholen. Helaas hebben er
nog geen pro-leerlingen meegedaan, alleen leerlingen aan het vmbo, havo of vwo. We
zijn daarom op zoek naar scholen of docenten die met ten minste één pro-klas willen
meedoen aan het onderzoek, bij voorkeur onder schooltijd. Deelnemen aan het onderzoek
duurt ongeveer 20 minuten.
Het onderzoek kan worden gekoppeld aan lessen maatschappijleer, burgerschap, maar
past ook binnen studie-loopbaan begeleiding.
Het onderzoek is geheel anoniem. Dit betekent dat de namen van de leerlingen niet
openbaar worden gemaakt. Sterker nog, de leerlingen hoeven hun naam niet eens in te
vullen op het opstel en de vragenlijst.
Als u interesse heeft om hieraan deel te nemen, of als u vragen heeft over het onderzoek,
dan kunt u contact opnemen met Evelien Hoeben (ehoeben@albany.edu).
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