Dilemma’s & interactieve video
Een verkennend onderzoek onder 15 t/m 18 jarige scholieren naar de dilemma’s in hun
leven en hun mening over interactieve video’s, in het kader van een innovatief project
van de NPO.

Onderzoek in opdracht van
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Onderzoeksopdracht
De innovatieafdeling van de NPO werkt doorlopend aan de
ontwikkeling van nieuwe projecten en formats voor verschillende
doelgroepen. Op dit moment zijn Ingrid Walschots en Marnieke
Klarus van de NTR bezig met een nieuw idee voor jongeren tussen
15 en 18 jaar, rondom dilemma’s en interactieve video’s.
Om meer inzicht te krijgen in de dilemma’s waar deze doelgroep
mee worstelt en een beeld te hebben van hun kennis en mening
over interactieve video’s, hebben Ingrid en Marnieke aan
Stemmingmakers gevraagd om een peiling uit te voeren onder
circa 400 jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar.
Bovendien is het betrekken van de doelgroep zelf bij het
ontwikkelen van nieuwe ideeën erg belangrijk om de uiteindelijke
formats voor deze doelgroep relevant en authentiek te maken.
De resultaten van deze peiling kunnen worden gebruikt om de
ideeën rond dilemma’s en interactieve video te concretiseren.
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Onderzoeksmethode
Doelgroep
De NTR beoogde ongeveer 400 jongeren in de leeftijd van 15 t/m
18 jaar te benaderen voor deze vragenlijst. Ze wilden uitgaan van
ongeveer evenveel jongens als meisjes onder de deelnemers.
Online vragenlijst
In samenwerking met de NTR is een vragenlijst opgesteld. De
inhoudelijke opzet werd gemaakt door de NTR, Stemmingmakers
heeft vervolgens advies gegeven over de vraagstelling en
formulering, om deze zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de
doelgroep. De vragenlijst bestaat uit 16 inhoudelijke vragen,
afgezien van de vragen over achtergrondkenmerken. In de
vragenlijst is routing aangebracht, zodat deelnemers de juiste
vervolgvraag te zien krijgen. Deelnemers die buiten de
leeftijdsgroep vielen, zijn uitgestroomd. Zij zijn niet meegeteld als
‘completes.’
Dataverzameling & respons
Voor het verzamelen van de respondenten is gebruik gemaakt van
een oproep op de website Scholieren.com. Deelnemers aan de
vragenlijst kregen eerst drie achtergrondvragen voorgeschoteld
over leeftijd, opleidingsniveau en geslacht. Er is niet gevraagd naar
persoonsgegevens, de deelnemers zijn en blijven dus anoniem.
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Onderzoeksmethode
Respons
In totaal hebben 908 mensen de vragenlijst opgestart. 665
respondenten vielen binnen de beoogde leeftijdscategorie. Om
ongeveer een gelijk aantal jongens en meisjes in de steekproef te
hebben, is besloten om het overschot aan respons van meisjes weg
te laten, zodat er twee ongeveer gelijke groepen ontstaan. De
overtollige inzendingen zijn verwijderd op basis van datum en tijd
van invullen (volgens het principe ‘last in, ﬁrst out’). Hierna
ontstond een steekproef van 428 jongeren, waarvan 212 jongens en
213 meisjes. 3 respondenten gaven aan liever niet te willen vertellen
wat hun geslacht is.
Gemiddeld duurde het invullen van de vragenlijst 10:10 minuten.
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Representativiteit
De steekproef in deze peiling is niet representatief voor de gehele
populatie scholieren tussen 15 en 18 jaar.
Hoewel de verdeling wat betreft geslacht in de steekproef
overeenkomt met de werkelijkheid, is de verdeling wat betreft
opleidingsniveau scheef. Er zijn meer havo- en vwo-scholieren die
deelgenomen hebben aan het onderzoek, dan vmbo-scholieren. In
werkelijkheid is de groep vmbo-scholieren groter.
Daarnaast zijn er iets meer 15- en 16-jarigen die deelgenomen
hebben aan het onderzoek, dan 17- en 18-jarigen. Dit heeft onder
andere te maken met de timing: de eindexamens waren al
geweest ten tijde van de dataverzameling, waardoor deze
leeftijdsgroep minder goed te bereiken is.
In de onderzoeksrapportage vind je bij diverse
onderzoeksresultaten kaders waarin we een interpretatie van de
resultaten geven. Hier zullen we ook eventuele verschillen tussen
jongens en meisjes bespreken. Het is belangrijk om in acht te
nemen dat de interpretaties gebaseerd zijn op onze eigen kennis
en inschatting en niet op bewezen feiten.
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STEEKPROEFSAMENSTELLING
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Demograﬁsche gegevens
Hoe oud ben je?

N

Geldig
Missend

Wat is je geslacht?

428
0

Gemiddelde

16,05

Std. deviatie

0,98

Demograﬁsche gegevens
Welk opleidingsniveau volg je?

Dilemma’s
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Heb je in het verleden wel eens te maken
gehad met één of meerdere van de
volgende dilemma’s?

Je loopt over: school, vrienden, je
ouders die van alles willen en dan
ook nog tijd maken om te
sporten. Je ziet even niet meer
hoe je alles op een rij krijgt, waar
begin je en met wie praat je
hierover?
272 x genoemd

Er is één vriend/vriendin in je
vriendengroep die eigenlijk niet
meer jullie groepje past. Je wilt
hem/haar niet keihard afwijzen,
maar hebt ook geen zin om altijd
met hem/haar opgescheept te
zitten. Wat doe je?

Je hebt het gevoel dat het
niet goed gaat met een van je
beste vrienden/vriendinnen,
misschien is hij/zij wel
depressief. Hoe kun je
hem/haar steunen?
226 x genoemd

229 x genoemd

Alle dilemma’s op volgorde van meest
naar minst genoemd.
1.

Je loopt over: school, vrienden, je ouders die van alles willen en dan
ook nog tijd maken om te sporten. Je ziet even niet meer hoe je
alles op een rij krijgt, waar begin je en met wie praat je hierover?
272 x genoemd

2.

Er is één vriend/vriendin in je vriendengroep die eigenlijk niet meer
jullie groepje past. Je wilt hem/haar niet keihard afwijzen, maar hebt
ook geen zin om altijd met hem/haar opgescheept te zitten. Wat
doe je?
229 x genoemd

3.

Je hebt het gevoel dat het niet goed gaat met een van je beste
vrienden/vriendinnen, misschien is hij/zij wel depressief. Hoe kun je
hem/haar steunen?
226 x genoemd

4.

Je ouders bemoeien zich teveel met je. Hoe kaart je dit aan?
172 x genoemd

5.

Je wilt graag zoenen en misschien wel verder gaan. Maar doe je dit
met iemand om het ‘gewoon een keer gedaan te hebben’ of wacht
je op iemand waarmee je echt een goede klik hebt?
145 x genoemd

6.

Een vriendin/vriendin drinkt echt veel of gebruikt andere middelen.
Je maakt je zorgen om hem of haar. Hoe bespreek je dit?
111 x genoemd

7.

Er heerst een kutsfeer in de klas. Een bepaald groepje mensen lokt
pestgedrag uit en de rest loopt mee. Jij vindt het niet relaxed, maar
hoe zeg je er wat van?
86 x genoemd

8.

Je wordt verliefd op dezelfde persoon als je beste vriend/vriendin.
Het is duidelijk dat de persoon in kwestie alleen interesse in jou
heeft. Wat doe je?
83 x genoemd

9.

Je vrienden/vriendinnen hebben allemaal al seks gehad of zijn
verder gegaan, maar jij niet. Je voelt je hier onzeker over, maar hoe
bespreek je dit?
55 x genoemd

10.

De vriend/vriendin van een van je beste vrienden gaat vreemd, jij
komt hier achter maar jouw beste vriend/vriendin weet van niets.
Vertel je dit?
48 x genoemd

11.

Je bent gelovig/andere culturele achtergrond/ander seksuele
voorkeur dan hetero. Je klasgenoten begrijpen hier weinig van en je
ervaart veel onbegrip. Hoe kan je hier mee omgaan?
40 x genoemd

12.

Je ouders zijn gescheiden. Je woont bij je moeder maar wil liever bij
je vader wonen. Hoe kaart je het aan bij je moeder?
32 x genoemd

Dilemma’s x Meisjes
1.

Je loopt over.
164 x genoemd

2.

Je hebt het gevoel dat het niet goed gaat met een van je beste vrienden.
135 x genoemd

3.

Er is één vriend/vriendin in je vriendengroep die eigenlijk niet meer jullie
groepje past.
119 x genoemd

4.

Je ouders bemoeien zich teveel met je.
80 x genoemd

5.

Je wilt graag zoenen en misschien wel verder gaan.
69 x genoemd

6.

Een vriendin/vriendin drinkt echt veel of gebruikt andere middelen.
50 x genoemd

7.

Er heerst een kutsfeer in de klas.
47 x genoemd

8.

Je wordt verliefd op dezelfde persoon als je beste vriend/vriendin.
41 x genoemd

9.

Je vrienden/vriendinnen hebben allemaal seks gehad of zijn verder gegaan,
maar jij niet.
29 x genoemd

10.

De vriend/vriendin van een van je beste vrienden gaat vreemd.
22 x genoemd

11.

Je bent gelovig/andere culturele achtergrond/ andere seksuele voorkeur dan
hetero.
19 x genoemd

12.

Je ouders zijn gescheiden.
17 x genoemd

Dilemma’s x Jongens
1.

Er is één vriend/vriendin in je vriendengroep die eigenlijk niet meer jullie
groepje past.
110 x genoemd

2.

Je loopt over.
108 x genoemd

3.

Je ouders bemoeien zich teveel met je.
92 x genoemd

4.

Je hebt het gevoel dat het niet goed gaat met een van je beste vrienden.
91 x genoemd

5.

Je wilt graag zoenen en misschien wel verder gaan.
76 x genoemd

6.

Een vriendin/vriendin drinkt echt veel of gebruikt andere middelen.
61 x genoemd

7.

Je wordt verliefd op dezelfde persoon als je beste vriend/vriendin.
42 x genoemd

8.

Er heerst een kutsfeer in de klas.
39 x genoemd

9.

De vriend/vriendin van een van je beste vrienden gaat vreemd.
26 x genoemd

10.

Je vrienden/vriendinnen hebben allemaal al seks gehad of zijn verder
gegaan, maar jij niet.
26 x genoemd

11.

Je bent gelovig/andere culturele achtergrond/ander seksuele voorkeur dan
hetero.
21 x genoemd

12.

Je ouders zijn gescheiden.
15 x genoemd

Interpretatie
Het meest genoemde dilemma gaat over ‘overlopen’. Bij meisjes staat dit
dilemma op de 1e plek, bij jongens op 2. Een duidelijk signaal dat veel
scholieren regelmatig stress ervaren. De druk om alles goed te doen is
groot.
Een ander dilemma dat bij zowel jongens (plek 1) als meisjes (plek 3)
hoog scoort, gaat over vrienden. Dit is een dilemma dat vooraf niet door
de NTR was aangegeven, maar door onze scholieren redactie is
toegevoegd. Met name jongens lijken het dus lastig te vinden om één lid
van de vriendengroep dat er eigenlijk niet helemaal bij past af te wijzen,
ze willen er echter ook niet mee blijven omgaan.
Meisjes geven daarnaast vaker aan (plek 2) dat ze zich zorgen maken om
een vriend of vriendin waar het niet goed mee gaat. Ze willen graag
helpen maar weten niet hoe. Jongens lijken dit minder te ervaren (plek
4).
De dilemma’s over seks, verliefdheid en vreemdgaan eindigen wat meer
onderin. Dit zou verklaard kunnen worden door het gegeven dat
scholieren steeds later beginnen met seks, waardoor ze wellicht nog
minder ervaring hebben op dit gebied. Dat wil overigens niet zeggen dat
ze niet bezig zijn met liefde en seks: het dilemma of je wacht op de ‘juiste
persoon’ of verder gaat met iemand om ‘het maar gedaan te hebben’
scoort wel vrij hoog (plek 5 in het algemeen).

Meer dilemma’s?
In een open vraag konden scholieren aangeven welke dilemma’s ze nog
meer ervaren. Er worden zeer diverse antwoorden gegeven, maar de
belangrijkste, terugkerende thema’s zijn school, vrienden, thuissituatie,
liefde, onzekerheid, groepsdruk.
School
Scholieren ervaren druk om goed hun best te doen op school en willen
mooie cijfers halen. Daarnaast willen ze ook een leuk sociaal leven. Dit
zorgt voor stress. Dit sluit goed aan op het dilemma 1: ‘je loopt over’.
Vrienden
Vriendschappen beginnen en onderhouden is ook een belangrijk thema.
De verhoudingen binnen vriendengroepen verschuiven regelmatig hier
moet men zich continu aan aanpassen. Je wilt namelijk wel aansluiting
vinden bij een groep.
Thuissituatie
Bij verschillende scholieren gebeuren thuis dingen die stress
veroorzaken. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar het overlijden van
familieleden, ruzies binnen het gezin over regels of geloof en
middelengebruik van ouders.
Liefde
De dilemma’s over de liefde zijn zeer divers. Van niet durven zeggen dat
je verliefd bent op iemand, niet weten of iets vriendschap of liefde is, tot
twijfels over geaardheid.
Onzekerheid
Onzekerheid is inherent aan deze leeftijdscategorie. Je weet nog niet wie
je bent of wilt zijn. Scholieren schrijven vaak dat ze zich afvragen of ze wel
‘leuk gevonden worden’. De mening van anderen is erg belangrijk. Ook
onzekerheid over het lichaam wordt genoemd.
Groepsdruk
Tot slot wordt er regelmatig gerefereerd aan dilemma’s die met
groepsdruk te maken hebben, meestal in relatie tot middelengebruik.
Bijvoorbeeld: iedereen drinkt alcohol, maar ik wil dit niet. Hoe maak je
dat duidelijk?

“Ik voel druk om goed te presteren
op school, maar wil ook
tegelijkertijd een leuk
'insta-worthy' sociaal leven
hebben.”

Dilemma’s van anderen?
Bij dilemma’s van vrienden wordt onder andere verwezen naar mentale
problemen, lastige thuissituaties en verliefdheden.
Mentale problemen
In de gegeven dilemma’s komt met name bij meisjes terug dat ze zich
zorgen maken om hun vrienden/vriendinnen. Dat zie je ook bij deze
vraag. Veel scholieren verwijzen naar mentale problemen van
vriendinnen. Het gaat vaak over depressieve klachten.
Lastige thuissituaties
Scholieren zijn aandachtig voor de thuissituatie van hun
vrienden/vriendinnen. Het gaat vaak over de scheiding van ouders, het
kiezen bij wie je dan wilt wonen en waar je loyaliteit ligt. Ook overlijden of
ziekte van één van de ouders komt regelmatig terug.
Verliefdheden
Het lijkt erop dat er in elk geval veel gesproken wordt met elkaar over
liefde en verliefdheden. Het gaat vaak over kiezen tussen twee personen
of een relatie die niet goed werkt.

“Een vriendin van me twijfelde of
ze haar ouders moest vertellen dat
ze zich depressief voelde en hulp
nodig had.”

Praten over
dilemma’s
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Met wie praat je over persoonlijke
dilemma’s?

INTERPRETATIE
Scholieren praten vooral met vrienden over persoonlijke dilemma’s
(324, 75,7%), gevolgd door hun ouders (210, 49,1%). Er zijn hierin weinig
verschillen tussen jongens en meisjes.

Hoe/waar praat je met anderen
over persoonlijke dilemma’s?

INTERPRETATIE
De meeste scholieren bespreken dilemma’s het liefst face-to-face, als
ze echt bij elkaar zijn (368, 86,0%). Opnieuw zijn hier weinig verschillen
in tussen jongens en meisjes. Ongeveer de helft van de scholieren (225,
52,3%) bespreekt problemen (ook) via social media. Hier is een klein
verschil waarneembaar tussen jongens en meisjes: meisjes doen dit
iets vaker (52,9% tegenover 47,1%).

Waar ben je onzeker over?
Bij onzekerheden worden verschillende antwoorden gegeven, maar de
onderwerpen uiterlijk, persoonlijkheid & gedrag, sociale contacten en
prestaties/intelligentie komen regelmatig terug. Een aanzienlijk deel van
de respondenten geeft overigens aan nergens onzeker over te zijn.
Uiterlijk
Scholieren noemen hun gehele uiterlijk als punt van onzekerheid, of
speciﬁeke onderdelen (gewicht, lengte, neus, haren, acne).
Persoonlijkheid & gedrag
Weten of je wel leuk genoeg bent, aardig genoeg of goed zoals je bent.
Dat is een onzekerheid die veel scholieren hebben. Ze vragen zich ook
regelmatig af of ze wel ‘normaal’ zijn en zich normaal gedragen.
Onderliggende angst is om buiten de groep te vallen.
Sociale contacten
Vriendschappen zijn ook een punt van onzekerheid. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de vraag of je vrienden je wel echt aardig vinden en over
hoe je in de groep licht (populariteit). Ook plaatsen scholieren
vraagtekens bij hun sociale capaciteiten.
Prestaties/intelligentie
Scholieren zijn tot slot ook onzeker over hun ‘kunnen’ en daarmee hun
toekomst. Ben ik wel slim genoeg? Kan ik dit niveau wel aan? Wat moet
ik in de toekomst gaan doen of kiezen?

“Ik ben onzeker over vanalles; hoe
ik eruit zie, hoe ik overkom, wat
anderen van mij denken etc.
Typisch puberteit :) ”

Doe je wel eens een persoonlijk
testje in een tijdschrift?

INTERPRETATIE
Meer dan de helft van de scholieren (228, 53,3%) maakt wel eens
een persoonlijk testje in een tijdschrift. Een groot deel van deze
testjes wordt door meisjes gedaan (154, 67,5%).

Mediagebruik
& kijkgedrag
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Welke serieuzere content
kijk/volg je?
De antwoorden op deze open vraag zijn zeer divers. Van
YouTube-kanalen tot websites, van documentaires tot nieuwsapps. Een
greep uit de serieuze content die vaker genoemd wordt:

Nieuws (NOS Stories, NOS journaal, RTL Nieuws, NU.nl)
Documentaires op NPO/Netﬂix/Vice
Informatieve YouTube-video’s
Natuurﬁlms/documentaires
Ik kijk vrijwel niet naar serieuze content (geen tijd)

Heb je wel eens een interactieve
video gekeken?

INTERPRETATIE
Meer dan de helft van de scholieren (242) is bekend met het idee van
interactieve video’s. Binnen deze groep zijn er iets meer jongens die
zo’n video hebben gezien (128, 53,0%) dan meisjes (113, 47,0%).

Waar heb je zo’n video bekeken?

INTERPRETATIE
Van de 242 scholieren die een interactieve video hebben bekeken, laat
ruim 60 procent weten dat ze deze video op Netﬂix zagen. De kans is
groot dat het om de ﬁlm Bandersnatch gaat, waar later ook een vraag
over wordt gesteld.
Ook op YouTube worden interactieve video’s bekeken, de mogelijkheid
om hier interactieve video’s te plaatsen bestaat dus wel. Een kleine
groep kent HelloEko van Buzzfeed en een paar mensen geven aan dat
ze interactieve video’s kijken op Episode.

VIRTUAL MORALITY
“Who killed Teddy Long”
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Wat vind je van deze video?
(Eko - VIRTUAL MORALITY Who killed Teddy Long)

INTERPRETATIE
Er werd in een open vraag naar de mening gevraagd over deze
video. De meningen met een duidelijk waardeoordeel hebben we
gecategoriseerd met positief, deels positief, negatief, neutraal.
Daarnaast waren er een aantal scholieren die het een heftige
video (eng, spannend, freaky) of apart (vreemd, vaag, bijzonder,
raar). We konden dit niet goed indelen in positief of negatief, dus
deze hebben we apart gecategoriseerd.

Waar verwacht je een video als
deze te zien?

INTERPRETATIE
Scholieren kiezen YouTube als het favoriete platform voor interactieve
video’s (64,0%). NPO Start en de website van NPO3 worden door
minder dan een kwart van de scholieren genoemd.

Heb je de Netﬂix-ﬁlm
“Bandersnatch” gezien?

INTERPRETATIE
Ruim 20 procent heeft de Netﬂix-ﬁlm Bandersnatch gezien. De groep
kijkers bestaat uit bijna evenveel jongens (47,3%) als meisjes (52,7%).

Wat vond je van “Bandersnatch?”
De reacties zijn overwegend positief. Er zijn ook een aantal uitgesproken
negatieve reacties, maar deze zijn in de minderheid. Wat scholieren met
name niet leuk vonden aan “Bandersnatch” was dat de ﬁlm lang
duurde/langdradig was, dat je vaak ver terug moest na een ‘verkeerde
keuze’. Ook wordt een aantal keer genoemd dat men het idee van een
interactieve ﬁlm tof vindt, maar deze niet goed vond uitgevoerd. Een
aantal quotes:
“Ik ben zelf geen fan van science ﬁction / fantasy, maar ik vond het
hele concept van zelf het verhaal bepalen wel cool.”

“Een beetje langdradig, maar wel erg grappig om een keer te doen.”

“Ik vond het heel erg irritant dat je de hele tijd opnieuw moest
beginnen met een “foute” keuze. Dit was echt verschrikkelijk en er
kwam geen einde aan het spel. Maar het idee op zich vond ik wel erg
leuk.”

“Ik vond het wel een grappig concept, maar je kon niet echt met
vrienden over de serie praten.”
“Best leuk en origineel.”

Hoeveel game jij?*

INTERPRETATIE
* Bij deze vraag is er iets misgegaan in de vragenlijst, waardoor maar een
kleine groep deze vraag te zien kreeg. Deze gegevens komen daarom
niet uit de vragenlijst, maar uit een poll die live stond op Scholieren.com
in maart 2019 en door ruim 5.000 scholieren is ingevuld.
Ongeveer een derde van de scholieren geeft aan nooit te gamen, dat
betekent dus dat 68 procent wél gamet. We hebben geen gegevens over
de verdeling tussen jongens en meisjes bij deze poll.

Welke games speel je?
De kleine groep scholieren die in de vragenlijst de vraag over gamen wél
heeft beantwoord (91 scholieren), noemt veel verschillende games.
Hieronder de meest genoemde games.
Minecraft
GTA
FiFa
Fortnite
The Sims
Call of Duty
Rainbow 6 siege

Techniek & device
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Op welke device zou je een
interactieve video van 2 á 3
minuten kijken?

INTERPRETATIE
Voor een video met een lengte van 2 tot 3 minuten, is voor de
meeste scholieren de smartphone de meest logische keus. Dat
apparaat hebben ze natuurlijk ook de gehele dag bij de hand.
Laptop is de tweede keus, met 14,5 procent.

Whatsappgroep waar je je voor
kunt aanmelden: goed idee?

INTERPRETATIE
Het lijkt vaker voor te komen dat media of bedrijven een
Whatsappgroep starten, waarop je je kunt abonneren. Je ontvangt dan
via Whatsapp updates en nieuwsberichten. Met deze vraag wilden we
peilen wat scholieren van zo’n Whatsappgroep vinden, in het kader
van een nieuwe videoserie. Iets meer dan een derde van de scholieren
(37,6%) geeft aan dit een goed idee te vinden, mits er géén andere
mogelijkheid is om op de hoogte te blijven van nieuwe video’s, zoals
abonneren op YouTube.

Conclusies

Conclusies
Met deze peiling onder 428 middelbare scholieren tussen 15 en 18
jaar hebben we een beeld geschetst van de dilemma’s waar zij zich
in het dagelijks leven druk om maken en hun kennis en mening
over interactieve video’s. Hieronder nogmaals de belangrijkste
bevindingen op een rij.
1.

Meisjes worstelen het meest met het dilemma ‘je loopt over
van alles’. Jongens hebben moeite met het dilemma ‘een
vriend past niet meer in je vriendengroep.’ Verder scoren ‘je
hebt het idee dat het niet goed gaat met een van je vrienden’
en ‘je ouders bemoeien zich teveel met je’ hoog.

2.

Bij dilemma’s die scholieren zelf noemen zijn school, vrienden,
thuissituatie, liefde, onzekerheid, groepsdruk terugkerende
thema’s.

3.

De meeste scholieren bespreken dilemma’s met hun vrienden
(75,7%). Ouders staan op de tweede plek (49,1%). Hierin zijn
weinig verschillen zichtbaar tussen jongens en meisjes. De
meeste scholieren doen dit het liefst in real life. Ook hier
weinig verschillen tussen jongens en meisjes.

4.

Meer dan de helft van de scholieren (53,3%) maakt wel eens
een persoonlijk testje in een tijdschrift. Een groot deel van
deze testjes worden door meisjes gedaan (67,5%).
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5.

Ruim de helft van de scholieren heeft wel eens een
interactieve video bekeken (56,6%). Dit soort video’s worden
met name bekeken op Netﬂix en af en toe op YouTube.

6.

Het oordeel over al bestaande interactieve video’s lijkt vrij
positief te zijn. De voorgestelde interactieve video van
HelloEko wordt vrij goed beoordeeld. Beoordeling is wel in een
open vraag gesteld, waardoor er geen eenduidige cijfers te
geven zijn. Over de ﬁlm Bandersnatch is het oordeel ook
overwegend positief.

7.

Voor (interactieve) video’s met een lengte van 2 tot 3 minuten
zullen scholieren waarschijnlijk naar hun smartphone grijpen.
YouTube is voor scholieren het meest vanzelfsprekende
platform voor het bekijken van interactieve video’s.
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