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1 Het onderzoek 

1.1 Inleiding 
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek bij leerlingen en leraars in opleiding naar hun houding ten 

opzichte van Facebook en ten opzichte van het gebruik van Facebook in schoolverband. Het onderzoek werd 

uitgevoerd tijdens het schooljaar 2011-2012.  

1.2 De enquête bij de leerlingen 
In deze enquête werd een aantal leerlingen van het secundair (ASO en TSO) bevraagd over Facebook. De enquête 

werd beschikbaar gemaakt op papier en on-line via het Internet. De enquête bestond uit drie grote delen. 

1. Een aantal vragen rond het profiel van de ondervraagden.  

2. Een aantal vragen over Facebook, bedoeld voor leerlingen die een Facebook account hebben.  

3. Een aantal vragen over Facebook, bedoeld voor leerlingen die geen Facebookaccount hebben.  

De leerlingen vulden ofwel de delen 1 en 2 in, ofwel de delen 1 en 3. De vraag “Heb je een Facebook account” 

maakte het verschil tussen de twee opties. De delen 2 en 3 bestonden uit een aantal vragen naar het gedrag van 

leerlingen in verband met Facebook en naar opinies in verband met Facebook. Deze opinies werden bevraagd 

onder de vorm van beweringen waarmee de leerlingen in meer of mindere mate akkoord of niet akkoord konden 

gaan.  

Voor de antwoorden op een aantal vragen in verband met gedrag en voor alle opinievragen werd gebruik 

gemaakt van een vijfdelige Likertschaal (1: helemaal niet akkoord, 2: niet akkoord, 3: neutraal, 4: akkoord, 5: 

volledig akkoord).  

Alle enquêtes werden ingevuld in klasverband onder toezicht van een leraar. In totaal werden 400 antwoorden 

ontvangen: 374 op papier (in 25 verschillende scholen ) en 26 via het on-line systeem.  

1.3 De enquête bij de leraars in opleiding 
In deze enquête werd een aantal leraars in opleiding ondervraagd over Facebook. Het ging om studenten die een 

lerarenopleiding volgen op het niveau professionele bachelor, die leidt tot lesgever in het lager onderwijs of in de 

lagere graad van het secundair onderwijs.  

De enquête bestond uit drie grote delen. 

1. Een aantal vragen rond het profiel van de ondervraagden.  

2. Een aantal vragen over Facebook, bedoeld voor leraars in opleiding die een Facebook account hebben.  

3. Een aantal vragen over Facebook, bedoeld voor leraars in opleiding die geen Fadebook account hebben.  

De ondervraagden vulden ofwel de delen 1 en 2 in, ofwel de delen 1 en 3. De vraag “Heb je een Facebook 

account” maakte het verschil tussen de twee opties. De delen 2 en 3 bestonden uit een aantal vragen naar het 

gedrag van de ondervraagden in verband met Facebook en naar opinies in verband met Facebook. Deze opinies 

werden bevraagd onder de vorm van beweringen waarmee de ondervraagden in meer of mindere mate akkoord 

of niet akkoord konden gaan.  

Voor de antwoorden op een aantal vragen in verband met gedrag en voor alle opinievragen werd gebruik 

gemaakt van een vijfdelige Likertschaal (1: helemaal niet akkoord, 2: niet akkoord, 3: neutraal, 4: akkoord, 5: 

volledig akkoord).  
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De enquête werd beschikbaar gemaakt op papier en on-line via het Internet. Alle enquêtes werden ingevuld in 

klasverband onder toezicht van een docent. In totaal werden 491 antwoorden ontvangen: 410 via het on-line 

systeem en 81 op papier.  
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2 Resultaten van de enquête bij de leerlingen 

2.1 Verwerking van de enquête 
De resultaten van de enquêtes die op papier werden afgenomen werden ingevoerd in een Microsoft Access 

databank en daarna getransfereerd naar Microsoft Excel. De on-line enquête werd afgenomen door gebruik te 

maken van Qualtrix software. De resultaten werden via tekstbestanden geëxporteerd naar Excel.  

Alle resultaten werden op volledig gelijkvormige manier samengebracht in Microsoft Excel. Daar werden eerst de 

onbruikbare resultaten verwijderd. Dit zijn enquêtes die werden ingevuld als test of die zeer onvolledig zijn en 

waar op de kernvragen van de enquête niet werd geantwoord.  

Na verwijdering van de onbruikbare antwoorden bleven 380 enquêtes over. Daarvan werden er 374 verkregen via 

de enquête op papier en 6 via de on-line versie. Deze resultaten werden verder verwerkt met Microsoft Excel en 

met SPSS.  

Voor de beoordeling van de opinievragen, waar een vijfdelige Likertschaal werd gebruikt, werden voor elke 

opinievraag twee parameters berekend: 

 de ‘Fractie neutraal’. Deze parameter is het percentage antwoorden in de categorie ‘neutraal’ (de 

middelste categorie). Dit is de fractie van de respondenten die geen uitgesproken mening heeft. Indien de 

Fractie neutraal laag is, hebben de respondenten een uitgesproken mening: zij antwoorden in grote mate 

met ‘(volledig) akkoord’ of ‘(helemaal) niet akkoord’. Indien de Fractie neutraal hoog is, hebben de 

ondervraagden geen uitgesproken mening: zij antwoorden dan immers slechts in geringe mate met 

‘(volledig) akkoord’ of ‘(helemaal) niet akkoord’.  

 De ‘Mate van instemming’. Deze parameter is de verhouding tussen het aantal respondenten dat 

‘akkoord’ of ‘volledig akkoord’ antwoordt en het aantal respondenten dat niet met ‘neutraal’ antwoordt. 

Deze parameter (ook in percentage uitgedrukt) duidt aan in welke mate diegenen die niet met ‘neutraal’ 

hebben geantwoord het eens zijn met de voorgestelde opinie. Deze parameter houdt enkel rekening met 

de respondenten die niet met ‘neutraal’ hebben geantwoord en die dus een duidelijke mening hebben 

over de opinievraag. De Mate van instemming is 0% wanneer geen enkele respondent met ‘akkoord’ of 

‘volledig akkoord’ heeft geantwoord. De Mate van instemming bedraagt 50% wanneer er evenveel 

respondenten zijn die hebben geantwoord met ‘akkoord’ of ‘volledig akkoord’ als er respondenten zijn 

die hebben geantwoord met ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’. De Mate van instemming is 100% 

wanneer geen enkele respondent met ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’ heeft geantwoord. 

Op deze manier kunnen we voor elke vraag nagaan in hoeverre de respondenten akkoord zijn met de 

voorgestelde bewering (de Mate van instemming) en hoe sterk deze overtuiging is (de Fractie neutraal).  

Bij de verwerking van de antwoorden hebben we eveneens voor elke vraag onderzocht of er een statistisch 

significant verschil is volgens geslacht dan wel tussen leerlingen van de richting ASO en TSO. Hiervoor hebben we 

de statistische Chi-kwadraattest gebruikt.  

2.2 De resultaten 
De hier volgende paragrafen geven de resultaten weer van de enquête bij de leerlingen. De resultaten zijn 

gegroepeerd volgens thema’s. De volgorde waarin de resultaten hier worden gepresenteerd verschilt van de 

volgorde waarin de vragen werden gesteld. Voor alle gestelde vragen worden de resultaten voor alle leerlingen 

weergegeven. Indien er beduidende verschillen zijn in de resultaten tussen jongens en meisjes of tussen 
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leerlingen van een verschillende studierichting, worden deze verschillen besproken. De indicatie in de tekst dat er 

‘belangrijke’ of ‘duidelijke’ verschillen zijn betekent dus ‘statistisch geteste verschillen’ en sluit met een 

waarschijnlijkheid van 5% of minder verschillen uit die op toeval berusten. Voor een aantal vragen gaan we ook in 

op de verschillen tussen respondenten met en respondenten zonder Facebook account.  

2.2.1 Een overzicht van de opinievragen 

De grafiek hieronder geeft voor alle opinievragen in de enquête de waarde van de Fractie neutraal en de Mate 

van instemming (zie paragraaf 2.1 voor de definitie van deze parameters).  

 

De horizontale as geeft de Fractie neutraal. Dit is de fractie van de antwoorden die zich in de categorie ‘neutraal’ 

bevindt. De verticale as geeft de Mate van instemming. Dit is de verhouding tussen het aantal antwoorden 

‘akkoord’ + ‘volledig akkoord’ en het aantal antwoorden, verschillend van ‘neutraal’. Bij vragen die zich links 

bevinden uitten de respondenten geen uitgesproken opinie. Bij vragen die zich rechts in het diagram bevinden 

uitten de respondenten wel een uitgesproken mening.  

We zien in de grafiek duidelijk drie groepen: 

1. De groep links in het diagram met Fractie neutraal > 30%. Dit is de groep van de beweringen waarover de 

ondervraagden geen duidelijk uitgesproken mening hebben.  

2. Een groep bovenaan rechts in het diagram met Fractie neutraal  30% en Mate van instemming  70%. 

De ondervraagden zijn het duidelijk sterk eens met deze beweringen.  

3. Een groep onderaan rechts met Fractie neutraal  30% en Mate van instemming  30%. De 

ondervraagden zijn het duidelijk sterk oneens met deze beweringen.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle opinievragen. Voor elke vraag zijn de Fractie neutraal en de Mate 

van instemming gegeven. De vragen waarvoor geen duidelijk uitgesproken mening werd vastgesteld (groep 1) zijn 

met grijs aangegeven. De beweringen waarmee de leerlingen duidelijk akkoord zijn (groep 2), zijn in het groen 

aangegeven. De beweringen waarmee de leerlingen duidelijk niet akkoord zijn (groep 3), zijn in het rood 

aangegeven.  

Vragen, gesteld aan alle leerlingen Fractie 
neutraal 

Mate van 
instemming 

Het is voor mij gemakkelijk om nieuwe computerprogramma's te leren 
gebruiken. 

17% 91% 

Als er een probleem is met mijn computer, kan ik dat meestal wel zelf 30% 74% 
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oplossen. 

Ik kan goed overweg met computers. 26% 93% 

Ik probeer me meestal in te leven in de meningen van andere mensen. 24% 94% 

Ik verneem graag de mening van mensen die een andere achtergrond 
hebben dan ik. 

35% 92% 

Ik probeer andermans mening eerder te begrijpen dan die te evalueren of te 
veroordelen. 

36% 86% 

Ik probeer met verschillende andere mensen sámen na te denken over een 
probleem, eerder dan ze tegen te werken. 

29% 93% 

Ik ben altijd geïnteresseerd in de meningen van anderen, dit om de dingen 
anders te bekijken. 

30% 88% 

Ik discussieer graag met mensen die het niet met mij eens zijn. 33% 76% 

Als ik iets wil weten, vind ik wat iemand zegt belangrijker dan wie het zegt. 41% 78% 

In discussies lok ik reacties uit van anderen door een mening te geven waar 
ik het zelf niet mee eens ben. 

34% 31% 

Ik denk altijd zeer goed na of wat iemand anders zegt wel juist is, ook al is 
die iemand anders een expert. 

40% 76% 

Ik spendeer tijd om uit te zoeken wat er “verkeerd” is in bepaalde 
redeneringen of meningen. 

42% 60% 

In het algemeen ben ik een goed presterende leerling(e) op school.  34% 81% 

   

Vragen, afzonderlijk gesteld aan leerlingen met een Facebook account Fractie 
neutraal 

Mate van 
instemming 

Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden dat ook doen. 39% 50% 

Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook 
zou gebruiken. 

26% 21% 

Ik gebruik Facebook omdat ik anders misschien vrienden verlies of geen 
nieuwe vrienden maak. 

18% 4% 

Facebook maakt deel uit van mijn dagelijks leven. 33% 62% 

Ik ben fier op het aantal vrienden dat ik op Facebook heb. 48% 18% 

Ik breng een belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook. 36% 21% 

Ik voel mij opgenomen in de Facebook gemeenschap. 56% 47% 

Ik zou het spijtig vinden als Facebook zou verdwijnen. 26% 77% 

Facebook is typisch bedoeld voor jongeren. 34% 46% 

Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 22% 84% 

Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 26% 84% 

Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 35% 58% 

Ik vind niet dat Facebook mijn privacy schendt. 42% 55% 

Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op 
de site plaatsen. 

37% 26% 

Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer kunnen binnendringen. 41% 45% 

Ik ben tevreden over de functies die Facebook aanbiedt. 33% 94% 

Algemeen ben ik tevreden over Facebook. 22% 92% 

Sommige functies in Facebook zijn moeilijk om te gebruiken. 33% 21% 

De Facebook website is dikwijls niet toegankelijk. 30% 12% 

Mijn toegang tot Facebook is regelmatig traag. 31% 26% 

Facebook crasht soms en is niet stabiel. 29% 28% 

Indien ik een probleem heb met het gebruik van Facebook is er niet 
voldoende ondersteuning of hulp beschikbaar. 

43% 23% 

Ik vind dat de interactie met de Facebook website duidelijk en eenvoudig 41% 87% 
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verloopt. 

Ik vind het gemakkelijk om Facebook te gebruiken. 16% 95% 

Ik vind het gemakkelijk om Facebook te leren gebruiken. 29% 88% 

Ik vind Facebook uitermate geschikt om informatie te delen en uit te 
wisselen. 

35% 90% 

Facebook is uitermate geschikt om me maatschappelijk te engageren. 49% 43% 

Dankzij Facebook kan ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede 
manier onderhouden en organiseren. 

31% 91% 

Dank zij Facebook ben ik beter geïnformeerd over de actualiteit. 33% 41% 

Door Facebook te gebruiken kan ik mijn schoolresultaten verbeteren. 20% 9% 

Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te 
brengen. 

21% 8% 

Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren kennen. 13% 3% 

Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (door de 
leerkracht en de leerlingen). 

37% 31% 

De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken. 18% 12% 

Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook.  33% 35% 

Studiemateriaal zou via Facebook moeten aangeboden worden aan de 
leerlingen/studenten. 

22% 13% 

Facebook is geschikt om te communiceren over de school met leerkrachten. 13% 5% 

Facebook kan mensen slimmer maken. 30% 18% 

Facebook kan leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren. 24% 8% 

Facebook kan leiden tot betere resultaten op school. 22% 8% 

Facebook kan ‘leren in groep’ stimuleren. 27% 22% 

Facebook kan de communicatie tussen leerlingen/studenten onderling 
verbeteren. 

27% 72% 

Facebook kan de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten 
verbeteren. 

27% 19% 

Facebook kan leerlingen motiveren om beter te leren. 23% 10% 

Facebook kan leerlingen aanzetten om zelf meer informatie over de leerstof 
op te zoeken. 

28% 12% 

Ik wil mijn taken voor school kunnen inleveren via Facebook. 19% 15% 

Als ik de keuze had, zou ik vakken of lessen volgen waarin Facebook gebruikt 
wordt. 

25% 17% 

Ik ben van plan in de toekomst zelf Facebook te gebruiken om mijn 
schoolresultaten te verbeteren. 

22% 6% 

Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de 
klas door de leerkrachten. 

23% 13% 

Ik ben van plan zelf Facebook te gebruiken om mijn huistaken beter te 
kunnen oplossen. 

19% 11% 

Mijn ouders en leraars zouden via Facebook over mijn schoolprestaties 
moeten kunnen communiceren. 

14% 7% 

Ik wil mijn leraars graag tot Facebook-vrienden maken. 26% 10% 

Ik wil via Facebook afspraken kunnen maken met mijn leraars. 18% 9% 

   

Vragen, afzonderlijk gesteld aan leerlingen zonder Facebook account Fractie 
neutraal 

Mate van 
instemming 

Ik zou Facebook gebruiken omdat mijn vrienden dat ook doen. 20% 38% 

Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook 
zou gebruiken. 

33% 60% 
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Om geen vrienden te verliezen of om nieuwe vrienden te maken, zou ik ook 
Facebook gaan gebruiken. 

33% 30% 

Facebook is enkel een hype die zal verdwijnen. 35% 59% 

Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 26% 72% 

Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 26% 96% 

Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 24% 58% 

Ik vind niet dat Facebook mijn privacy schendt. 35% 73% 

Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op 
de site plaatsen. 

41% 70% 

Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer kunnen binnendringen. 29% 33% 

Leren werken met Facebook zal wel gemakkelijk zijn voor mij. 32% 70% 

Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij. 29% 79% 

Ik denk dat Facebook wel gebruiksvriendelijk is. 48% 59% 

Ik verwacht dat er voldoende steun en hulp aanwezig is bij problemen met 
het gebruik van Facebook. 

55% 67% 

Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen en uit te 
wisselen. 

39% 65% 

Facebook is uitermate geschikt om je maatschappelijk te engageren. 47% 53% 

Door Facebook te gebruiken zal ik mijn sociale contacten op een efficiënte 
en goede manier kunnen organiseren. 

48% 53% 

Door Facebook te gebruiken zal ik wellicht mijn schoolresultaten kunnen 
verbeteren. 

29% 14% 

Facebook is zeker geschikt om de leerstof efficiënter en duidelijker over te 
brengen. 

38% 25% 

Facebook is niet geschikt om leerkrachten beter te leren kennen.  26% 84% 

Ik ben enthousiast over een toekomstig gebruik van Facebook in de klas 
(door de leerkrachten en de leerlingen). 

52% 25% 

De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken. 29% 33% 

Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook. 32% 57% 

Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan 
de leerlingen. 

38% 24% 

Ik wil mijn taken voor school kunnen inleveren via Facebook. 24% 27% 

Als ik de keuze had, zou ik vakken of lessen volgen waarin Facebook gebruikt 
wordt. 

29% 29% 

Ik ben van plan in de toekomst zelf Facebook te gebruiken om mijn 
schoolresultaten te verbeteren. 

29% 21% 

Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de 
klas door de leerkrachten. 

29% 21% 

Ik ben van plan in de nabije toekomst een Facebook account te maken. 43% 41% 

 

We bespreken de resultaten van deze vragen in de paragrafen hieronder in meer detail.  

2.2.2 Profiel van de ondervraagden 

Via deze vragen bekomen we algemene informatie over de ondervraagde groep leerlingen. Deze vragen werden 

gesteld aan alle leerlingen.  

2.2.2.1 Algemeen profiel 

Geslacht. (379 antwoorden). De verdeling is: 50% zijn jongens en 50% zijn meisjes.  
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Studiejaar. (379 antwoorden). De verdeling over de studiejaren is: 1% zit in de tweede graad en 99% zit in de 

derde graad.  

Studierichting. (380 antwoorden). De verdeling over de studierichtingen is: 65% ASO, 34% TSO, 0% BSO en 1% 

KSO. In het ASO vinden we 57% meisjes en 43% jongens. In het TSO vinden we 38% meisjes en 62% jongens. 

Omwille van dit verschil is het niet mogelijk om in de antwoorden verschillen in geslacht en verschillen in 

studierichtingen volledig van elkaar te scheiden.  

Leeftijd. (373 antwoorden). De gemiddelde leeftijd bedraagt 17,4 jaar met een standaardafwijking van 1,4 jaar.  

Gepercipieerde zelfredzaamheid met computer. Deze vragen gaan na in hoeverre de leerlingen vertrouwd zijn 

met het gebruik van computers.  

Vraag.: In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Het is voor mij gemakkelijk om nieuwe computerprogramma's te leren gebruiken. 

B. Als er een probleem is met mijn computer, kan ik dat meestal wel zelf oplossen. 

C. Ik kan goed overweg met computers. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 379 antwoorden, B: 379 

antwoorden, C: 378 antwoorden).  

 

De leerlingen zijn duidelijk akkoord met de drie stellingen. De ondervraagden zijn er dus duidelijk van overtuigd 

dat zij met computers overweg kunnen. Bij bewering B (“Als er een probleem is met mijn computer, kan ik dat 

meestal wel zelf oplossen”) antwoorden meisjes en jongens beduidend verschillend: jongens vinden meer dan 

meisjes dat zij computerproblemen zelf kunnen oplossen, zoals blijkt uit de tabel hieronder links. We stellen ook 

vast dat leerlingen uit het TSO meer vinden dat zij computerproblemen zelf kunnen oplossen dan leerlingen uit 

het ASO (zie tabel hieronder rechts).  

 

Vraag B:  

   Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 28% 68% 

 TSO 33% 86% 

 

Vraag B:  

   Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 24% 85% 

 v 35% 61% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 17% 91% 

 B 30% 74% 

 C 26% 93% 
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Uit een detailanalyse blijkt dat zowel het geslacht als de richting een invloed hebben: de verschillen in geslacht 

zijn zowel in het ASO als in het TSO aanwezig.  

2.2.2.2 Leerstijl en schoolresultaten 

Bij deze vragen werd gepeild naar de leerstijl van de ondervraagden. Hierbij werden drie aspecten gemeten: 

connectievermogen, afzonderingsvermogen en de gepercipieerde performantie. De eerste twee aspecten 

verwijzen naar het ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey) model om de leerstijl te meten1. 

Hierbij bepaalt men met vragen een score op twee schalen: 

1. Connectievermogen: de mate waarin men leert via connecties met anderen 

2. Afzonderingsvermogen: de mate waarin met leert via afzondering van anderen.  

Men refereert naar deze categorieën als leerstijlen. In deze enquête werd een beperkte vorm van de ATTLS model 

gebruikt, waarbij het aantal vragen — normaal 50 of 20 in aantal — werd gereduceerd tot 10. Het doel van de 

ATTLS score is om in verder detailonderzoek, buiten de scope van dit rapport, deze score in verband te brengen 

met de verdere resultaten van de enquête.  

Connectievermogen. Dit aspect duidt aan in welke mate de ondervraagden tot leren komen via connectie met 

anderen.  

Vraag. : In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik probeer me meestal in te leven in de meningen van andere mensen. 

B. Ik verneem graag de mening van mensen die een andere achtergrond hebben dan ik. 

C. Ik probeer andermans mening eerder te begrijpen dan die te evalueren of te veroordelen. 

D. Ik probeer met verschillende andere mensen sámen na te denken over een probleem, eerder dan ze 

tegen te werken. 

E. Ik ben altijd geïnteresseerd in de meningen van anderen, dit om de dingen anders te bekijken. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden voor de leerlingen (A: 376 antwoorden, B: 378 

antwoorden, C: 374 antwoorden, D: 376 antwoorden en E: 375 antwoorden).  

 

De leerlingen zijn duidelijk akkoord met de vijf stellingen. De resultaten geven aan dat de ondervraagden over het 

algemeen een hoog connectievermogen hebben. Bij de jongens antwoordt een hoger percentage neutraal dan bij 

de meisjes, maar beide groepen afzonderlijk zijn duidelijk akkoord met de vijf stellingen.  

                                                           
1
 Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K. H., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A new way of assessing ways of knowing: 

The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 754-766. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 24% 94% 

 B 35% 92% 

 C 36% 86% 

 D 29% 93% 

 E 30% 88% 
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Afzonderingsvermogen. Dit concept geeft aan in welke mate de ondervraagden tot leren komen via afzondering 

van anderen.  

Vraag. In welke mate ga je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik discussieer graag met mensen die het niet met mij eens zijn. 

B. Als ik iets wil weten, vind ik wat iemand zegt belangrijker dan wie het zegt. 

C. In discussies lok ik reacties uit van anderen door een mening te geven waar ik het zelf niet mee eens ben. 

D. Ik denk altijd zeer goed na of wat iemand anders zegt wel juist is, ook al is die iemand anders een expert. 

E. Ik spendeer tijd om uit te zoeken wat er “verkeerd” is in bepaalde redeneringen of meningen. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden voor de leerlingen (A: 375 antwoorden, B: 375 

antwoorden, C: 373 antwoorden, D: 374 antwoorden en E: 371 antwoorden).  

 

De stellingname van de leerlingen bij deze vragen is minder duidelijk. Op elk van de vijf vragen wordt immers door 

meer dan 30% van de leerlingen met ‘neutraal’ geantwoord. Men kan niettemin besluiten dat de leerlingen vrij 

algemeen akkoord zijn met alle stellingen, tenzij met de stelling C (“In discussies lok ik reacties uit van anderen 

door een mening te geven waar ik het zelf niet mee eens ben”), waar men overwegend niet akkoord of helemaal 

niet akkoord is. Leerlingen van het TSO zijn meer akkoord met de bewering C (“In discussies lok ik reacties uit van 

anderen door een mening te geven waar ik het zelf niet mee eens ben”) dan leerlingen van het ASO (zie tabel 

hieronder). 

 

Gepercipieerde performantie. Hier wordt gemeten hoe de ondervraagden hun schoolprestaties vergelijken met 

die van hun medeleerlingen.  

Vraag. Vergeleken met mijn klasgenoten zijn mijn studieresultaten veel minder, minder, ongeveer hetzelfde, 

beter of veel beter.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (375 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  

Stelling C:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 29% 28% 

 TSO 43% 38% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 76% 

 B 41% 78% 

 C 34% 31% 

 D 40% 76% 

 E 42% 60% 
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Vraag. Geef je mening over volgende uitspraak: “In het algemeen ben ik een goed presterende leerling(e) op 

school”. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (374 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  

 

Rekening houdend met de subjectieve trend dat men zichzelf overwegend positief ziet kunnen we stellen dat de 

ondervraagden een brede waaier aan studieresultaten vertegenwoordigen. Meisjes zien zichzelf als beter 

presterende leerlingen dan jongens, zoals blijkt uit de tabel hieronder links, die de resultaten volgens geslacht 

opsplitst. ASO studenten vinden zich beter presterende leerlingen dan TSO studenten (tabel hieronder rechts).  

 

Het verschil tussen ASO en TSO is uitsluitend toe te schrijven aan twee factoren: (1) jongens in het TSO zijn 

minder akkoord met de bewering dan jongens in het ASO, terwijl meisjes in het TSO in even grote mate akkoord 

zijn met de bewering dan meisjes in het ASO en (2) er zijn minder meisjes in het TSO dan in het ASO.  

2.2.2.3 Gebruik computer 

Hierbij werd gevraagd naar de intensiteit van computergebruik.  

Vraag. Ongeveer hoeveel uren per dag gebruik je een computer in het algemeen (voor allerlei dingen)? 

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 33% 84% 

 TSO 39% 73% 

 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 43% 67% 

 v 26% 91% 

 

  Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

  34% 81% 
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De leerlingen (365 antwoorden) gebruiken een computer gedurende gemiddeld 2,6 uur per dag met een 

standaarddeviatie van 1,7 uur. Jongens gebruiken meer de computer (gemiddeld 2,9 uur) dan meisjes (gemiddeld 

2.4 uur). 

2.2.3 Gebruik Facebook 

In deze reeks vragen werd gepeild naar het gebruik van Facebook. Met uitzondering van de eerste vraag (“Heb je 

een Facebook account”) werden deze vragen enkel gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te 

hebben. 

2.2.3.1 Algemeen gebruik 

Vraag. Heb je een Facebook account?  

Van de leerlingen (376 antwoorden) zegt 91% een Facebook account te hebben. Meisjes hebben meer een 

Facebook account (96%) dan jongens (86%). ASO studenten (zowel jongens als meisjes) hebben meer een 

Facebook account (93%) dan TSO studenten (87%).  

Vraag. Sinds hoe lang heb je al een Facebook account?  

De leerlingen (326 antwoorden) hebben een Facebook account sinds gemiddeld 22 maanden, met een 

standaarddeviatie van 9 maanden. Het gemiddelde is iets hoger bij meisjes (23 maanden) dan bij jongens (20 

maanden).  

Vraag. Welke andere sociale netwerken gebruik je? Gebruik je ze meer of minder vaak dan Facebook?: Netlog, 

MySpace, Twitter, LinkedIn, Andere 

De figuur hieronder links geeft de verdeling van de antwoorden van de leerlingen (Netlog: 326 antwoorden, 

MySpace: 321 antwoorden, Twitter: 322 antwoorden, LinkenIn: 320 antwoorden, Andere: 142 antwoorden). De 

inzet in de figuur geeft een uitvergroting van de verdeling met weglating van de categorie ‘Helemaal niet’.  

 

Twee derden van de leerlingen geeft aan enkel Facebook te gebruiken. De meeste gebruikte alternatieven zijn 

Netlog (22%) en Twitter (13%). Sites die werden vermeld bij ‘andere’ zijn: Noxa, Hyves, Skyrock, Flickr, Youtube, 

Lookbook, Skyblog, Blogspot, Msn, Skype en de Elektronische Leeromgeving.  

2.2.3.2 Gebruiksintensiteit 

Deze vragen peilen naar de intensiteit van gebruik van Facebook.  

Vraag. Hoe vaak lees je berichten in Facebook?  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (331 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  
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Een ruime meerderheid (74%) van de leerlingen leest dagelijks Facebook berichten. Geen enkele leerling 

rapporteerde een gebruiksfrequentie van lager dan enkele keren per week.  

Vraag. Hoeveel tijd spendeer je in Facebook, gemiddeld per dag? 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (332 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  

 

Van de leerlingen spendeert ongeveer twee derden minstens 30 minuten per dag op Facebook. Meisjes 

spenderen meer tijd op Facebook dan jongens:74% van de meisjes spendeert er minstens 30 minuten per dag aan 

tegen 59% van de jongens.  

2.2.3.3 Moeilijkheden 

Deze vragen peilen naar problemen bij het gebruik van Facebook.  

Vraag. Moeilijkheden bij het gebruik van Facebook? 

A. Ik heb reeds last gehad van hackers op mijn Facebook account. 

B. Mijn Facebook identiteit is reeds gestolen geweest.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 326 antwoorden, B: 327 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder links.  
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Van de leerlingen zegt 14% reeds last te hebben gehad van hackers en 5% dat de identiteit reeds minstens één 

keer werd gestolen.  

2.2.3.4 Vrienden 

Deze vragen peilen naar het aantal vrienden op Facebook en wie deze vrienden zijn.  

Vraag. Hoeveel vrienden heb je (ongeveer) op Facebook?  

De leerlingen (321 antwoorden) hebben gemiddeld 371 vrienden, met een standaarddeviatie van 207. Meisjes 

hebben gemiddeld meer vrienden (391) dan jongens (349). De verdeling van het aantal Facebook vrienden van de 

leerlingen is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Vraag. Wie zijn je vrienden op Facebook: schoolvrienden, vrienden van buiten de school (uitgaansleven, 

sportclub, hobby’s, enz.), familie, leraars?  

De verdeling van de antwoorden voor de schoolvrienden (332 antwoorden), vrienden van buiten de school (332 

antwoorden), familie (331 antwoorden) en leraars (324 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  
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De resultaten tonen dat vooral vrienden, zowel van binnen als van buiten de school, de Facebook vrienden van de 

leerlingen zijn. Familie behoort in veel mindere mate tot de Facebook vrienden en leraars weinig tot niet. Meisjes 

hebben frequenter Facebook vrienden in de familie dan jongens.  

2.2.3.5 Gebruik Facebook functies 

Hierbij werd gevraagd welke functies van Facebook worden gebruikt en welke berichten men plaatst.  

Vraag. Welke functies van Facebook gebruik je geregeld (meerdere antwoorden mogelijk): profiel (profile), 

vrienden (friends), groepen (groups), foto's (photos), video's, vind ik leuk (like), chat, tegoedpunten (credits), 

prikbord (wall), links, berichten (messages), meldingen (notifications), notities (notes), evenementen (events), 

verjaardagen (birthdays), networks, startpagina en nieuwsoverzicht (home and news feed) en places.  

De fractie van de leerlingen (totaal: 341 leerlingen) die elk van de functies gebruikt is gegeven in de figuur 

hieronder links. Hierbij zijn de functies gerangschikt volgens gebruiksintensiteit.  

 

De meest gebruikte functies door leerlingen zijn de plaatsing van foto’s, het profiel en ‘vind ik leuk’. Meisjes 

gebruiken vele functies van Facebook intensiever dan jongens. Dit kan men zien op de grafiek hieronder, die het 

gebruik per geslacht opsplitst. Vooral het intensievere gebruik van de ‘berichten’ functie door meisjes is 

opvallend.  
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Vraag. Hoe vaak plaats je volgende berichten op Facebook: berichten over vrije tijd (hobby, ontspanning), 

berichten over school, berichten over nieuws en actualiteit en andere.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen voor berichten over vrije tijd (329 antwoorden), berichten over 

school (327 antwoorden), berichten over nieuws en actualiteit (325 antwoorden) en andere (66 antwoorden) is 

gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Leerlingen plaatsen vooral berichten over vrije tijd en school. Andere berichten die worden geplaatst zijn: muziek, 

evenementen en plannen voor ’s avonds.  

2.2.4 Gebruiksredenen 

Bij deze vragen werd gepeild naar de drijfveren voor het gebruik van Facebook. Deze vragen werden gesteld aan 

de leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben. Aan de leerlingen die verklaarden geen Facebook 

account te hebben werden gelijkaardige vragen gesteld die peilden naar hun opinie rond het gebruik.  

2.2.4.1 Subjectieve norm 

Deze vragen meten in hoeverre men Facebook gebruikt of zou gebruiken door de invloed van anderen.  

Vraag. In welke mate ga je akkoord met de volgende beweringen? 

A. Leerlingen mét Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden dat ook doen. 

Leerlingen zonder Facebook account: Ik zou Facebook gebruiken omdat mijn vrienden dat ook doen.  

B. Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook zou gebruiken. 

C. Leerlingen mét Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat ik anders misschien vrienden verlies of 

geen nieuwe vrienden maak. 

Leerlingen zonder Facebook account: Om geen vrienden te verliezen of om nieuwe vrienden te maken, 

zou ik ook Facebook gaan gebruiken. 



19 
 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen met een Facebook account (A: 331 antwoorden, B: 330 

antwoorden, C: 329 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden van de 

leerlingen zonder Facebook account (A: 30 antwoorden, B: 30 antwoorden en C: 30 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder rechts. 

 

 

Bij de leerlingen met een Facebook account is er geen uitgesproken stellingname of vrienden het gebruik 

beïnvloeden (bewering A: “Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden dat ook doen”). Op de twee andere 

beweringen (B en C) wordt duidelijk negatief geantwoord.  

De stellingname bij de leerlingen zonder Facebook account is enkel duidelijk bij de stelling A (“Ik gebruik Facebook 

omdat mijn vrienden dat ook doen”). Deze stelling wordt duidelijk afgewezen. Bij de andere stellingen (B en C) is 

geen duidelijke stellingname. Er is een lichte bevestiging van de stelling B en een lichte afwijzing van de stelling C.  

De resultaten geven aan dat subjectieve redenen voor bestaande Facebook gebruikers in het algemeen geen 

motivatie zijn om Facebook te gebruiken. Leerlingen die geen Facebook account hebben zijn wat meer geneigd 

om Facebook te gaan gebruiken door de invloed van anderen.  

2.2.4.2 Vrienden 

Deze vragen onderzoeken in welke mate communicatie met vrienden een drijfveer is om Facebook te gebruiken. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. Waarvoor gebruik je Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om te praten met bestaande vrienden. 

B. Ik gebruik Facebook om nieuwe vrienden te leren kennen. 

C. Ik gebruik Facebook om afspraken te maken met vrienden, kennissen of familie. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 20% 38% 

 B 33% 60% 

 C 33% 30% 

Leerlingen zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 39% 50% 

 B 26% 21% 

 C 18% 4% 

Leerlingen met Facebook account 
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De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 328 antwoorden, B: 329 antwoorden, C: 329 antwoorden) 

is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De leerlingen gebruiken in dit verband Facebook in hoge mate om met bestaande vrienden te praten (95%2) en 

afspraken te maken (87%), minder om nieuwe vrienden te maken (40%). Jongens gebruiken Facebook beduidend 

meer om nieuwe vrienden te maken (47%) dan meisjes (34%). Jongens gebruiken daarentegen Facebook iets 

minder om met bestaande vrienden te praten (92%) dan meisjes (99%). ASO leerlingen gebruiken Facebook 

beduidend minder om nieuwe vrienden te maken (33%) dan TSO leerlingen (54%). Dit geldt ook afzonderlijk voor 

jongens en meisjes in het ASO en het TSO.  

2.2.4.3 School 

Deze vragen onderzoeken in welke mate schoolse activiteiten een drijfveer zijn om Facebook te gebruiken. Deze 

vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. Waarvoor gebruik je Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om schooltaken op te lossen. 

B. Ik gebruik Facebook om informatie over leerkrachten te vinden. 

C. Ik gebruik Facebook om informatie over medeleerlingen te vinden. 

D. Ik gebruik Facebook om mijn vakken op school beter te kunnen begrijpen. 

E. Ik gebruik Facebook om leerkrachten te contacteren. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 328 antwoorden, B: 327 antwoorden, C: 327 antwoorden, 

D: 329 antwoorden, E: 328 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

                                                           
2
 De fractie leerlingen die antwoordde met ‘Soms’, ‘Veel’ of ‘Zeer veel’.  
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De school is voor leerlingen veel minder een drijfveer om Facebook te gebruiken dan de communicatie met 

vrienden. Enkel het vinden van informatie over medeleerlingen (C: 69%) en het oplossen van schooltaken (A: 

52%) blijken een drijfveer te zijn.  

2.2.4.4 Actualiteit en informatie 

Deze vragen onderzoeken in welke mate actualiteit en informatie drijfveren zijn voor het gebruik van Facebook. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben. 

Vraag. Waarvoor gebruik je Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om op de hoogte te zijn van actuele gebeurtenissen in België en in de wereld. 

B. Ik gebruik Facebook om in het algemeen beter geïnformeerd te zijn. 

C. Ik gebruik Facebook om aan anderen te laten zien waar ik mee bezig ben. 

D. Ik gebruik Facebook om mijn politieke overtuiging bekend te maken. 

E. Ik gebruik Facebook om maatschappelijke acties te ondersteunen. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 329 antwoorden, B: 329 antwoorden, C: 328 antwoorden, 

D: 329 antwoorden, E: 328 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Bij de leerlingen blijkt enkel ‘om beter geïnformeerd te zijn’ een redelijke score te halen (B: 65%). Politieke of 

maatschappelijke drijfveren (D: 11% en E: 26%) scoren daarentegen laag. Jongens gebruiken Facebook meer om 
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hun politieke overtuiging bekend te maken (D) en om maatschappelijke acties te ondersteunen (E) (respectievelijk 

18% en 32%) dan meisjes (respectievelijk 4% en 21%).  

2.2.4.5 Ontspanning 

Deze vragen peilen naar ontspanning als drijfveer voor het gebruik van Facebook. Deze vragen werden enkel 

gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben. 

Vraag. Waarvoor gebruik je Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om te ontspannen, als afleiding. 

B. Ik gebruik Facebook om afwisseling te hebben tijdens het studeren. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 328 antwoorden, B: 328 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder links.  

 

De antwoorden van de leerlingen tonen aan dat zowel ontspanning (A: 89%) als afwisseling bij het studeren 

(B: 77%) belangrijke drijfveren zijn. Meisjes gebruiken meer Facebook als ontspanning (A, 94%) dan jongens 

(84%).  

2.2.4.6 Conclusies 

De belangrijkste drijfveren bij leerlingen om Facebook te gebruiken zijn het praten met vrienden (95%), 

ontspanning (89%) en het maken van afspraken (87%). Onder alle onderzochte drijfveren scoren vooral gebruik 

voor school (informatie over leerkrachten vinden: 16%, vakken beter begrijpen: 13% en met leerkrachten 

contacteren: 8%) en politieke overtuiging bekend maken (11%) laag.  

2.2.5 Houding tegenover Facebook 

In deze vragen wordt gepeild naar de algemene houding tegenover Facebook en de gepercipieerde gevaren. Deze 

vragen werden gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben. Een aantal vragen werd 

onder gewijzigde vorm eveneens gesteld aan leerlingen die verklaarden geen Facebook account te hebben.  

2.2.5.1 Algemene houding 

Deze vragen onderzoeken de algemene houding tegenover Facebook. Aan leerlingen die verklaarden een 

Facebook account te hebben werd een reeks van vijf vragen gesteld. Aan de leerlingen die verklaarden geen 

Facebook account te hebben werd één vraag gesteld.  

Vraag. In welke mate ga je akkoord met de volgende beweringen? 

A. Facebook maakt deel uit van mijn dagelijks leven. 
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B. Ik ben fier op het aantal vrienden dat ik op Facebook heb. 

C. Ik breng een belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook. 

D. Ik voel mij opgenomen in de Facebook gemeenschap. 

E. Ik zou het spijtig vinden als Facebook zou verdwijnen. 

F. Facebook is typisch bedoeld voor jongeren. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 328 antwoorden, B: 328 antwoorden, C: 326 antwoorden, 

D: 328 antwoorden, E: 325 antwoorden, F: 325 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De leerlingen uiten weinig uitgesproken meningen over hun algemene attitude ten opzichte van Facebook. De 

enige uitgesproken duidelijke mening (26% antwoordt ‘neutraal’) is over stelling E (“Ik zou het spijtig vinden als 

Facebook zou verdwijnen”), waar de leerlingen het grotendeels eens zijn met de stelling. Verder valt op dat de 

leerlingen de stellingen B (“Ik ben fier op het aantal vrienden dat ik op Facebook heb”) en C (“ik breng een 

belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook”) grotendeels verwerpen. De stelling A (“Facebook maakt deel uit 

van mijn dagelijks leven”) wordt aanvaard en over de stelling F (‘Facebook is typisch bedoeld voor jongeren’) zijn 

de meningen verdeeld. Meisjes zijn meer akkoord dan jongens met de bewering E (“Ik zou het spijtig vinden als 

Facebook zou verdwijnen”), zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

Vraag. In welke mate ga je akkoord met de volgende beweringen? 

A. Facebook is enkel een hype die zal verdwijnen. 

Deze vraag werd enkel gesteld aan leerlingen die aangaven geen Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden (34 antwoorden) van de leerlingen is gegeven in de figuur hieronder links.  

A:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 30% 71% 

 v 23% 83% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 62% 

 B 48% 18% 

 C 36% 21% 

 D 56% 47% 

 E 26% 77% 

 F 34% 46% 
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De meningen van de leerlingen zonder Facebook account over deze bewering zijn verdeeld.  

2.2.5.2 Gepercipieerde gevaren 

Deze vragen onderzoeken de gevaren en risico’s die men denkt te lopen bij het gebruik van Facebook. Deze 

vragen werden zowel gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben als aan leerlingen 

die verklaarden geen Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 

B. Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 

C. Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 

D. Ik vind niet dat Facebook mijn privacy schendt. 

E. Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen. 

F. Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer kunnen binnendringen. 

Bemerk dat vraag D een negatieve vraagstelling bevat.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben (A: 323 

antwoorden, B: 325 antwoorden, C: 325 antwoorden, D: 325 antwoorden, E: 323 antwoorden, F: 325 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden van de leerlingen die 

verklaarden geen Facebook account te hebben (A: 34 antwoorden, B: 34 antwoorden, C: 34 antwoorden, D: 34 

antwoorden, E: 34 antwoorden en F: 34 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts. 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 35% 59% 
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De resultaten van de leerlingen mét een Facebook account vertonen een duidelijke stellingname voor de eerste 

twee beweringen (A: “Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook” en B: “Volgens mij kan het gebruik 

van Facebook voor sommigen nadelig zijn”). De leerlingen zijn met deze twee beweringen duidelijk akkoord. Voor 

de andere beweringen is er geen duidelijke stellingname. De leerlingen verwerpen wel de bewering E (“Facebook 

maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen”). Over de andere beweringen 

(C, D en F) zijn de meningen verdeeld. Meisjes zijn in hogere mate dan jongens akkoord dat Facebook de privacy 

niet schendt (D). Jongens vinden dan weer meer dan meisjes dat Facebook misbruik maakt van materiaal van de 

gebruikers (E).  

Bij de leerlingen zonder Facebook account is er een duidelijke stellingname bij de beweringen A, B, C en F. De 

leerlingen zijn in sterke mate akkoord met de bewering B (“Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor 

sommigen nadelig zijn”). Ze zijn in mindere mate akkoord met de beweringen D (“Ik vind niet dat Facebook mijn 

privacy schendt”), A (“Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook”) en E (“Facebook maakt volgens mij 

misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen”). De meningen over de bewering C (“Ik vind dat 

Facebook mensen asociaal kan maken”) zijn verdeeld. Tenslotte wordt de stelling F (“Ik denk dat hackers via 

Facebook op mijn computer kunnen binnendringen”) hier duidelijk verworpen: van wie niet kiest voor ‘neutraal’ 

is 67% niet akkoord of helemaal niet akkoord. We vinden hier dezelfde trends dat meisjes in hogere mate dan 

jongens akkoord zijn dat Facebook de privacy niet schendt (D) en dat jongens meer dan meisjes vinden dat 

Facebook misbruik maakt van materiaal van de gebruikers (E). 

We kunnen algemeen concluderen dat leerlingen zich bewust zijn van mogelijke gevaren bij het gebruik van 

Facebook. Merkwaardig is dat leerlingen mét een Facebook account niet vinden dat Facebook misbruik maakt van 

hun materiaal, terwijl leerlingen zonder Facebook account wel vinden dat Facebook misbruik maakt van het 

materiaal dat gebruikers op de site plaatsen. In beide gevallen vinden meisjes meer dat de privacy geschonden 

wordt terwijl jongens meer vinden dat er misbruik van het materiaal wordt gemaakt.  

2.2.6 Meningen over Facebook 

Bij deze reeks vragen wordt gepeild naar de mening over Facebook. Het gaat om meningen in verband met de 

kwaliteit van Facebook, het gebruiksgemak, het nut en het potentieel. Een aantal van deze vragen werd gesteld 

aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben. Een klein aantal aanverwante vragen werd 

eveneens gesteld aan leerlingen die verklaarden geen Facebook account te hebben. 

2.2.6.1 Tevredenheid 

Deze vragen onderzoeken in welke mate men tevreden is over Facebook. Deze vragen werden enkel gesteld aan 

leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 26% 72% 

 B 26% 96% 

 C 24% 58% 

 D 35% 73% 

 E 41% 70% 

 F 29% 33% 

Leerlingen zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 22% 84% 

 B 26% 84% 

 C 35% 58% 

 D 42% 55% 

 E 37% 26% 

 F 41% 45% 

Leerlingen met Facebook account 
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Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik ben tevreden over de functies die Facebook aanbiedt. 

B. Algemeen ben ik tevreden over Facebook. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 327 antwoorden, B: 323 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder links.  

 

We kunnen besluiten dat de leerlingen zeer tevreden zijn over Facebook. Meisjes zijn meer tevreden over 

Facebook dan jongens, zoals blijkt uit de tabellen hieronder.  

 

 

2.2.6.2 Kwaliteit en gebruiksgemak 

Deze vragen onderzoeken hoe men de kwaliteit en het gebruiksgemak van Facebook inschat. Deze vragen werden 

enkel gesteld aan leerlingen die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met onderstaande uitspraken? 

A. Sommige functies in Facebook zijn moeilijk om te gebruiken. 

B. De Facebook website is dikwijls niet toegankelijk. 

C. Mijn toegang tot Facebook is regelmatig traag. 

D. Facebook crasht soms en is niet stabiel. 

E. Indien ik een probleem heb met het gebruik van Facebook is er niet voldoende ondersteuning of hulp 

beschikbaar. 

Bemerk dat deze vijf vragen alle onder negatieve vorm werden gesteld.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 330 antwoorden, B: 328 antwoorden, C: 326 antwoorden, 

D: 327 antwoorden, E: 327 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

Vraag B:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 30% 88% 

 v 14% 96% 

 

Vraag A:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 39% 90% 

 v 28% 98% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 94% 

 B 22% 92% 
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Alhoewel vrij veel leerlingen ‘neutraal’ antwoorden (29% tot 43%) is men het met geen enkele van deze vijf 

beweringen eens. Hieruit kunnen we concluderen dat de leerlingen Facebook kwalitatief hoogstaand vinden.  

Leerlingen van het ASO vinden meer dat de toegang tot Facebook regelmatig traag is (C), zoals blijkt uit de tabel 

hieronder.  

 

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik vind dat de interactie met de Facebook website duidelijk en eenvoudig verloopt. 

B. Ik vind het gemakkelijk om Facebook te gebruiken. 

C. Ik vind het gemakkelijk om Facebook te leren gebruiken. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 329 antwoorden, B: 325 antwoorden, C: 326 antwoorden) 

is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

De leerlingen vinden in grote mate dat de Facebook site duidelijk is en gemakkelijk is in gebruik en om te leren 

gebruiken. De stellingname is echter niet scherp bij de stelling A (“Ik vind dat de interactie met de Facebook 

website duidelijk en eenvoudig verloopt”). Zoals blijkt uit de tabel hieronder vinden meisjes meer dan jongens dat 

de interactie met Facebook duidelijk en eenvoudig verloopt.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 41% 87% 

 B 16% 95% 

 C 29% 88% 

 

Vraag C:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 29% 32% 

 TSO 33% 14% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 21% 

 B 30% 12% 

 C 31% 26% 

 D 29% 28% 

 E 43% 23% 
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2.2.6.3 Verwacht gebruiksgemak 

Deze vragen peilen naar de meningen over het gebruiksgemak bij een eventueel gebruik van Facebook. Deze 

vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die verklaarden geen Facebook account te hebben. 

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen 

A. Leren werken met Facebook zal wel gemakkelijk zijn voor mij. 

B. Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij. 

C. Ik denk dat Facebook wel gebruiksvriendelijk is. 

D. Ik verwacht dat er voldoende steun en hulp aanwezig is bij problemen met het gebruik van Facebook. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 34 antwoorden, B: 34 antwoorden, C: 33 antwoorden, D: 

33 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Het aandeel van de categorie ‘neutraal’ in de antwoorden van de leerlingen varieert van 29% tot 55%, waardoor 

er veelal geen duidelijke stellingname is. De leerlingen zijn het wel globaal eens met alle beweringen. De 

duidelijkste stellingname is bij bewering B (“Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij”).  

Deze resultaten lopen gelijk met deze van de leerlingen die wel aangeven een Facebook account te hebben (zie 

paragraaf 2.2.6.2). Leerlingen zonder Facebook account zijn van mening dat Facebook gebruiksvriendelijk is en 

voor hen gemakkelijk te gebruiken zou zijn.  

2.2.6.4 Gepercipieerd nut 

In deze vragen wordt onderzocht of de ondervraagden Facebook nuttig vinden. Aan de leerlingen die wel een 

Facebook account hebben en deze die geen Facebook account hebben werd een reeks gelijkwaardige vragen 

gesteld.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

Leerlingen mét Facebook account:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 32% 70% 

 B 29% 79% 

 C 48% 59% 

 D 55% 67% 

 

Vraag A: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 44% 79% 

 v 39% 93% 
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A. Ik vind Facebook uitermate geschikt om informatie te delen en uit te wisselen. 

B. Facebook is uitermate geschikt om me maatschappelijk te engageren. 

C. Dankzij Facebook kan ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede manier onderhouden en 

organiseren. 

Leerlingen zonder Facebook account:  

A. Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen en uit te wisselen. 

B. Facebook is uitermate geschikt om je maatschappelijk te engageren. 

C. Door Facebook te gebruiken zal ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede manier kunnen 

organiseren. 

Bemerk dat de formulering van bewering C licht verschillend is voor de beide groepen leerlingen, terwijl wel naar 

hetzelfde gepercipieerd nut wordt gepeild (namelijk het efficiënt en goed onderhouden en organiseren van 

sociale contacten).  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen met een Facebook account (A: 329 antwoorden, B: 328 

antwoorden en C: 324 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden (A: 

33 antwoorden, B: 32 antwoorden en C: 33 antwoorden) van de leerlingen zonder Facebook acocount is gegeven 

in de figuur hieronder rechts.  

 

 

Rond het nut van Facebook hebben de leerlingen die een Facebook account hebben geen sterk uitgesproken 

meningen. Het aandeel van de leerlingen die ‘neutraal’ antwoordden varieert van 31% tot 49% en is dus vrij hoog. 

Afgezien daarvan lijken leerlingen Facebook nuttig te vinden om informatie te delen en uit te wisselen (bewering 

A) en om sociale contacten efficiënt te organiseren en te onderhouden (bewering C). Rond het maatschappelijk 

engagement via Facebook zijn de meningen verdeeld.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 39% 65% 

 B 47% 53% 

 C 48% 53% 

Leerlingen zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 35% 90% 

 B 49% 43% 

 C 31% 91% 

Leerlingen met Facebook account 
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Deze resultaten zijn in overeenstemming met de vragen naar de drijfveren voor het gebruik van Facebook 

(paragraaf 2.2.4), waar vastgesteld werd dat maatschappelijk engagement en informatie en actualiteit geen 

belangrijke drijfveren zijn om Facebook te gebruiken.  

Bij de leerlingen zonder Facebook account is er bij geen enkele bewering een duidelijke stellingname: telkens 

antwoordt meer dan een derde van deze leerlingen met ‘neutraal’. Verder is er een lichte tendens om akkoord ter 

zijn met bewering A (“Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen en uit te wisselen”). Ook 

bij leerlingen die geen Facebook account hebben zijn de meningen over maatschappelijk engagement via 

Facebook verdeeld. 

Leerlingen met een Facebook account zien vooral nut in Facebook om informatie uit te wisselen en te delen en 

om sociale contacten te onderhouden en te organiseren. Het valt op dat leerlingen die geen Facebook account 

hebben Facebook beduidend minder geschikt vinden om informatie uit te wisselen en te delen (bewering A) en 

om sociale contacten op een efficiënte en goede manier te onderhouden en organiseren (bewering C) dan 

leerlingen die wél een Facebook account hebben. Leerlingen staan vrij neutraal tegenover het gebruik van 

Facebook voor maatschappelijk engagement.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Dank zij Facebook ben ik beter geïnformeerd over de actualiteit. 

Deze bijkomende vraag werd enkel gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden (323 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

De leerlingen hebben geen uitgesproken meting over deze bewering.  

2.2.6.5 Gepercipieerd nut op school 

Bij deze vragen wordt onderzocht of de ondervraagden Facebook nuttig vinden in schoolverband. Deze vragen 

werden gesteld aan leerlingen met een Facebook account. Aan leerlingen zonder Facebook account werd een 

reeds gelijkwaardige vragen gesteld.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

Leerlingen mét Facebook account:  

A. Door Facebook te gebruiken kan ik mijn schoolresultaten verbeteren. 

B. Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te brengen. 

C. Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren kennen. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 41% 
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D. Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (door de leerkracht en de leerlingen). 

E. De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken. 

F. Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook.  

G. Studiemateriaal zou via Facebook moeten aangeboden worden aan de leerlingen/studenten. 

Leerlingen zonder Facebook account:  

A. Door Facebook te gebruiken zal ik wellicht mijn schoolresultaten kunnen verbeteren. 

B. Facebook is zeker geschikt om de leerstof efficiënter en duidelijker over te brengen. 

C. Oorspronkelijke vraag: “Facebook is niet geschikt om leerkrachten beter te leren kennen.” De 

antwoordcategorieën voor deze vraag worden omgekeerd weergegeven in de verdeling van de 

antwoorden (zie hieronder) om consistent te zijn met de andere stellingen. De weergegeven antwoorden 

zijn dus deze op de equivalente vraag “Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren kennen”.  

D. Ik ben enthousiast over een toekomstig gebruik van Facebook in de klas (door de leerkrachten en de 

leerlingen). 

E. De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken. 

F. Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook. 

G. Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan de leerlingen. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen met Facebook account (A: 326 antwoorden, B: 325 

antwoorden, C: 328 antwoorden, D: 328 antwoorden, E: 326 antwoorden, F: 324 antwoorden, G: 325 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden van de leerlingen zonder 

Facebook account (A: 31 antwoorden, B: 32 antwoorden, C: 34 antwoorden, D: 33 antwoorden, E: 34 

antwoorden, F: 34 antwoorden, G: 34 antwoorden,) is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 29% 14% 

 B 38% 25% 

 C 26% 16% 

 D 52% 25% 

 E 29% 33% 

 F 32% 57% 

 G 38% 24% 

Leerlingen zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 20% 9% 

 B 21% 8% 

 C 13% 3% 

 D 37% 31% 

 E 18% 12% 

 F 33% 35% 

 G 22% 13% 

Leerlingen met Facebook account 
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Bij de leerlingen met een Facebook account is er voor bijna alle vragen een duidelijke stellingname. Enkel bij de 

bewering D (“Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas”) en F (“Op school zou men ons moeten 

wijzen op de gevaren van Facebook”) is er geen duidelijk uitgesproken stellingname. De leerlingen zijn het met 

alle stellingen oneens. Dit is het sterkste bij de bewering C (“Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren 

kennen”). Ook de beweringen A (“Door Facebook te gebruiken kan ik mijn schoolresultaten verbeteren”), B 

(“Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te brengen”), E (“De school zou ons 

moeten leren hoe Facebook te gebruiken”) en G (“Studiemateriaal zou via Facebook moeten aangeboden worden 

aan de leerlingen/studenten”) worden door de leerlingen sterk afgewezen. De beweringen D (“Ik ben enthousiast 

over het gebruik van Facebook in de klas”) en F (“Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van 

Facebook”) worden minder sterk afgewezen. Meisjes staan negatiever tegenover het gebruik van Facebook op 

school dan jongens. Dat blijkt uit de antwoorden op de vragen A (“Door Facebook te gebruiken kan ik mijn 

schoolresultaten verbeteren”), B (“Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te 

brengen”) en E (“De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken”). Daar antwoorden jongens 

positiever op dan meisjes, zoals blijkt uit de tabellen hieronder.  

 

Leerlingen van het TSO zijn beduidend meer enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (D), zoals blijkt 

uit de tabel hieronder links.  

 

Bij de leerlingen zonder Facebook account is er een duidelijke stellingname bij de stellingen A (“Door Facebook te 

gebruiken zal ik wellicht mijn schoolresultaten kunnen verbeteren”), C (“Facebook is geschikt om leerkrachten 

beter te leren kennen”) en E (“De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken”). Bewering F (“Op 

school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook”) kan op marginale bijval rekenen. Alle andere 

beweringen worden verworpen. De leerlingen zonder Facebook account verwerpen het sterkste de stellingen A 

Vraag D:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 39% 25% 

 TSO 34% 41% 

 

Vraag E:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 25% 21% 

 v 12% 5% 

 

Vraag B:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 30% 16% 

 v 13% 3% 

 

Vraag A:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 24% 16% 

 v 16% 4% 

 



33 
 

(“Door Facebook te gebruiken zal ik wellicht mijn schoolresultaten kunnen verbeteren”) en C (“Facebook is 

geschikt om leerkrachten beter te leren kennen”). Bij de leerlingen zonder Facebook account is er enkel een 

beduidend verschil tussen jongens en meisjes voor bewering B (“Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij 

efficiënt en duidelijk over te brengen”), waar jongens positiever zijn dan meisjes (zie tabel hieronder).  

 

Leerlingen zonder Facebook account van het TSO vinden Facebook meer geschikt om leerstof over te brengen (B) 

dan leerlingen zonder Facebook account van het ASO, zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stelling? 

A. Facebook is geschikt om te communiceren over de school met leerkrachten. 

Deze bijkomende vraag werd enkele gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (327 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De leerlingen verwerpen zeer duidelijk deze bewering. Leerlingen vinden dus Facebook helemaal niet geschikt om 

leerkrachten te communiceren.  

De algemene conclusie is dat leerlingen weinig tot zeer weinig nut zien in het gebruik van Facebook in 

schoolverband. Het gebruik van Facebook voor communicatie met leerkrachten of om leerstof over te brengen en 

te assimileren of om schoolresultaten te ver beteren wordt in sterke mate afgewezen. Leerlingen vinden zelfs niet 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 13% 5% 

 

Vraag B:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 31% 11% 

 TSO 27% 36% 

 

Vraag B:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 42% 33% 

 v 17% 0% 
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dat de school hen moet leren omgaan met Facebook. Leerlingen die geen Facebook gebruiken zien globaal iets 

meer nut in het gebruik van Facebook op school dan leerlingen die wel een Facebook account hebben.  

2.2.6.6 Educatief potentieel 

Deze vragen peilen naar de meningen omtrent het mogelijks educatief nut van Facebook. Deze vragen werden 

enkel gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? Indien op de juiste manier gebruikt kan 

Facebook… 

A. …mensen slimmer maken. 

B. …leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren. 

C. …leiden tot betere resultaten op school. 

D. …‘leren in groep’ stimuleren. 

E. …de communicatie tussen leerlingen/studenten onderling verbeteren. 

F. …de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten verbeteren. 

G. …leerlingen motiveren om beter te leren. 

H. …leerlingen aanzetten om zelf meer informatie over de leerstof op te zoeken. 

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 326 antwoorden, B: 325 antwoorden, C: 324 antwoorden, 

D: 324 antwoorden, E: 326 antwoorden, F: 326 antwoorden, G: 325 antwoorden, H: 325 antwoorden) is gegeven 

in de figuur hieronder links. 

 

De leerlingen nemen bij elke bewering duidelijk stelling in: de fractie leerlingen die voor ‘neutraal’ kiest is telkens 

30% of lager. De leerlingen verklaren zich duidelijk akkoord met de bewering E (“Facebook kan de communicatie 

tussen leerlingen/studenten onderling verbeteren”). Met de andere beweringen zijn de leerlingen duidelijk niet 

akkoord. De stellingen B (“Facebook kan leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren”) en C (“Facebook kan 

leiden tot betere resultaten op school”) worden het sterkste afgewezen. Ook sterk afgewezen worden de 

stellingen G (“Facebook kan leerlingen motiveren om beter te leren”) en H (“Facebook kan leerlingen aanzetten 

om zelf meer informatie over de leerstof op te zoeken”). De stellingen A (“Facebook kan mensen slimmer 

maken”), F (“Facebook kan de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten verbeteren”) en D (“Facebook kan 

‘leren in groep’ stimuleren”) worden minder sterk afgewezen. Bij de antwoorden op de vragen B (“Facebook kan 

leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren”), C (“Facebook kan leiden tot betere resultaten op school”) en 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 30% 18% 

 B 24% 8% 

 C 22% 8% 

 D 27% 22% 

 E 27% 72% 

 F 27% 19% 

 G 23% 10% 

 H 28% 12% 
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D (“Facebook kan ‘leren in groep’ stimuleren”) zijn de jongens beduidend positiever dan de meisjes, zoals blijkt uit 

de tabellen hieronder.  

 

Leerlingen van het TSO zijn het in grotere mate eens met de stellingen C (“Facebook kan leiden tot betere 

resultaten op school”), F (“Facebook kan de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten verbeteren”) en G 

(“Facebook kan leerlingen motiveren om beter te leren”) dan leerlingen van het ASO, zoals blijkt uit de tabellen 

hieronder.  

 

De algemene conclusie is dat leerlingen globaal weinig educatief potentieel zien in Facebook. Ze zien zeer weinig 

potentieel om beter te leren of betere schoolresultaten te behalen. Ze zien weinig potentieel in Facebook om 

leerlingen beter te motiveren, om leren in groep te stimuleren of om tot een betere communicatie met 

leerkrachten te komen. De leerlingen zien wel een duidelijk educatief potentieel in Facebook voor de verbetering 

van de communicatie tussen leerlingen onderling.  

2.2.7 Gebruiksintenties 

Deze vragen onderzoeken de intenties in verband met het toekomstig gebruik van Facebook. Een reeks vragen 

werden gesteld aan leerlingen met en leerlingen zonder Facebook account. Daarnaast werd een tweede reeks 

Vraag G:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 21% 5% 

 TSO 29% 18% 

 

Vraag F:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 22% 14% 

 TSO 36% 32% 

 

Vraag C:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 19% 5% 

 TSO 26% 13% 

 

Vraag D:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 29% 31% 

 v 25% 15% 

 

Vraag C:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 26% 13% 

 v 18% 4% 

 

Vraag B:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 29% 11% 

 v 19% 5% 
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vragen gesteld aan leerlingen met Facebook account en werd een bijkomende vraag gesteld aan leerlingen 

zonder Facebook account.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik wil mijn taken voor school kunnen inleveren via Facebook. 

B. Als ik de keuze had, zou ik vakken of lessen volgen waarin Facebook gebruikt wordt. 

C. Ik ben van plan in de toekomst zelf Facebook te gebruiken om mijn schoolresultaten te verbeteren. 

D. Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas door de leerkrachten. 

Deze vragen werden zowel gesteld aan leerlingen mét als aan leerlingen zonder Facebook account.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen met een Facebook account (A: 326 antwoorden, B: 327 

antwoorden, C: 324 antwoorden, D: 324 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de 

antwoorden van de leerlingen zonder Facebook account (A: 34 antwoorden, B: 34 antwoorden, C: 34 

antwoorden, D: 34 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

 

 

De leerlingen met een Facebook account zijn duidelijk met geen enkele van de beweringen akkoord. De 

stellingname is ook bij alle beweringen duidelijk: op geen enkele vraag antwoordde meer dan 25% van de 

leerlingen met ‘neutraal’. De bewering C (“Ik ben van plan in de toekomst zelf Facebook te gebruiken om mijn 

schoolresultaten te verbeteren” wordt het sterkste afgekeurd. Bij alle beweringen blijkt dat jongens beduidend 

positiever staan tegenover Facebook in schoolverband dan meisjes (zie tabellen hieronder). Jongens antwoorden 

minder met ‘neutraal’ en zijn het ook in sterkere mate oneens met de beweringen.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 24% 27% 

 B 29% 29% 

 C 29% 21% 

 D 29% 21% 

Leerlingen zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 19% 15% 

 B 25% 17% 

 C 22% 6% 

 D 23% 13% 

Leerlingen met Facebook account 
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Leerlingen van het TSO staan positiever tegenover de beweringen A (“Ik wil mijn taken voor school kunnen 

inleveren via Facebook”), B (“Als ik de keuze had, zou ik vakken of lessen volgen waarin Facebook gebruikt 

wordt”) en D (“Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas door de 

leerkrachten”) dan leerlingen van het ASO, zoals blijkt uit de tabellen hieronder. Het verschil tussen het ASO en 

het TSO is telkens groter bij meisjes dan bij jongens. 

 

Ook bij de leerlingen zonder Facebook account is er een duidelijke afwijzing van alle beweringen.  

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik ben van plan zelf Facebook te gebruiken om mijn huistaken beter te kunnen oplossen. 

B. Mijn ouders en leraars zouden via Facebook over mijn schoolprestaties moeten kunnen communiceren. 

C. Ik wil mijn leraars graag tot Facebook-vrienden maken. 

D. Ik wil via Facebook afspraken kunnen maken met mijn leraars. 

Deze bijkomende vragen werden enkel gesteld aan leerlingen die aangaven een Facebook account te hebben.  

Vraag D:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 18% 10% 

 TSO 34% 20% 

 

Vraag B:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 22% 14% 

 TSO 31% 26% 

 

Vraag A:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 16% 10% 

 TSO 27% 28% 

 

Vraag D:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 33% 22% 

 v 15% 8% 

 

Vraag C:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 29% 12% 

 v 16% 2% 

 

Vraag B:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 33% 27% 

 v 18% 11% 

 

Vraag A:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 25% 23% 

 v 15% 9% 
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De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (A: 325 antwoorden, B: 326 antwoorden, C: 324 antwoorden, 

D: 324 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

De leerlingen met een Facebook account zijn het duidelijk oneens met alle beweringen. Op de vragen A (“Ik ben 

van plan zelf Facebook te gebruiken om mijn huistaken beter te kunnen oplossen “) en D (“Ik wil via Facebook 

afspraken kunnen maken met mijn leraars”) antwoorden jongens positiever dan meisjes, zoals blijkt uit de 

tabellen hieronder.  

 

Leerlingen uit het TSO staan positiever tegenover bewering D dan leerlingen uit het ASO, zoals blijkt uit de tabel 

hieronder. 

 

Vraag. In hoeverre ben je akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik ben van plan in de nabije toekomst een Facebook account te maken. 

Deze bijkomende vraag werd enkel gesteld aan leerlingen die aangaven geen Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leerlingen (30 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

Vraag D:  

 Richting Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 ASO 14% 6% 

 TSO 24% 15% 

 

Vraag D:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 25% 18% 

 v 11% 3% 

 

Vraag A:  

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 28% 18% 

 v 12% 5% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 19% 11% 

 B 14% 7% 

 C 26% 10% 

 D 18% 9% 
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Er is rond deze bewering geen duidelijke stellingname en de meningen van de leerlingen zonder Facebook 

account zijn verdeeld.  

 

De resultaten geven duidelijk aan dat leerlingen zeer weinig intenties hebben om Facebook in schoolverband te 

gebruiken. Opvallend zijn de sterke afwijzing van het gebruik van Facebook om schoolresultaten te verbeteren en 

van het gebruik van Facebook voor de communicatie tussen leerlingen en leraars en tussen ouders en leraars. 

Merkwaardig is dat leerlingen zonder Facebook account meer de intentie blijken te hebben om Facebook in 

schoolverband te gebruiken dan leerlingen met een Facebook account. Dit is in overeenstemming met de 

bevraging van het gepercipieerd nut van Facebook in schoolverband (zie paragraaf 2.2.6.5). We stellen ook vast 

dat jongens positiever staan tegenover het gebruik van Facebook in schoolverband dan meisjes.  

2.2.8 Opmerkingen van leerlingen 

Bij de enquête werd eveneens gevraagd naar opmerkingen die de leerlingen zouden hebben. Hieronder zijn deze 

opmerkingen weergegeven. Enkel leerlingen met een Facebook account hebben opmerkingen gegeven: 

 Ik zie niet in hoe Facebook nuttig kan zijn. 

 Facebook gebruik ik privé, en zeker niet met leerkrachten 

 Nooit op school! 

 Wiskunde met Facebook, hoe moet dat? 

 Laat ons Facebook gebruiken onder vrienden, niet in de klas… 

 Laat ons Facebook gebruiken voor wat het dient! 

 Niet met leerkrachten. Wat gaan ze nog uitvinden? 

 Er zal nog veel moeten gebeuren om Facebook in te voeren in de lessen. Ik zie niet hoe. 

 Flauwekul! 

2.3 Conclusies uit de enquête bij de leerlingen 
Uit de enquête bij de leerlingen kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 Een overgrote meerderheid van de leerlingen heeft een Facebook account en is dagelijks gedurende 

minstens een half uur actief op Facebook. Meisjes hebben meer een Facebook account dan jongens en 

zijn ook actiever op Facebook.  

 De meest gebruikte functies zijn het plaatsen van foto’s, het bijhouden van het profiel, ‘vind ik leuk’ en 

verjaardagen. Opvallend is dat meisjes Facebook meer gebruiken voor het plaatsen van berichten dan 

jongens.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 43% 41% 
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 Leerlingen gebruiken Facebook vooral om met bestaande vrienden te praten, als ontspanning en om 

afspraken te maken. Van de onderzochte drijfveren scoren vooral het gebruik in schoolverband 

(informatie vinden over leerkrachten, vakken beter begrijpen, leerkrachten contacteren) laag.  

 Leerlingen zijn zich bewust van potentiële gevaren van gebruik van Facebook, zoals verslaving en de 

mogelijke schending van privacy.  

 Leerlingen zonder Facebook account vinden dat Facebook misbruik kan maken van het materiaal van de 

gebruikers. Leerlingen met een Facebook account vinden in grote mate dat Facebook geen misbruik 

maakt van materiaal.  

 Leerlingen die Facebook gebruiken zijn hierover globaal zeer tevreden. Ze vinden Facebook ook 

kwalitatief hoogstaand en gemakkelijk te gebruiken. Merkwaardig hierbij is dat meer meisjes dan jongens 

vinden dat de interactie met Facebook duidelijk en eenvoudig verloopt.  

 Leerlingen zien weinig tot zeer weinig nut in het gebruik van Facebook in schoolverband. Het gebruik van 

Facebook voor communicatie met leerkrachten, voor communicatie tussen ouders en leraars, om leerstof 

over te brengen en te assimileren of om schoolresultaten te verbeteren wordt in sterke mate afgewezen. 

Jongens staan minder negatief tegenover het gebruik van Facebook in schoolverband dan meisjes.  

 Leerlingen vinden niet dat de school hen zou moeten leren om te gaan met Facebook.  

 Meer meisjes dan jongens gebruiken Facebook. Zij gebruiken Facebook ook intenser en meer voor sociaal 

contact en zijn meer dan jongens tevreden over Facebook. Meisjes staan ook negatiever dan jongens 

tegenover het gebruik van Facebook in schoolverband.  

 Leerlingen van het TSO staan wat positiever tegenover het gebruik van Facebook in de klas dan leerlingen 

uit het ASO.  
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3 Resultaten van de enquête bij de leraars in opleiding 

3.1 Verwerking van de enquête 
De resultaten van de enquêtes die op papier werden afgenomen werden ingevoerd in een Microsoft Access 

databank en daarna getransfereerd naar Microsoft Excel. De on-line enquête werd afgenomen door gebruik te 

maken van Qualtrix software. De resultaten werden via tekstbestanden geëxporteerd naar Excel.  

Alle resultaten werden op volledig gelijkvormige manier samengebracht in Microsoft Excel. Daar werden eerst de 

onbruikbare resultaten verwijderd. Dit zijn enquêtes die werden ingevuld als test of die zeer onvolledig zijn en 

waar op de kernvragen van de enquête niet werd geantwoord.  

Na verwijdering van de onbruikbare antwoorden bleven 427 enquêtes over. Daarvan werden er 346 verkregen via 

de on-line enquête en 81 op papier. Deze resultaten werden verder verwerkt met Microsoft Excel en met SPSS.  

Voor de beoordeling van de opinievragen, waar een vijfdelige Likertschaal werd gebruikt, werden voor elke 

opinievraag twee parameters berekend: 

 de ‘Fractie neutraal’. Deze parameter is het percentage antwoorden in de categorie ‘neutraal’ (de 

middelste categorie). Dit is de fractie van de respondenten die geen uitgesproken mening heeft. Indien de 

Fractie neutraal laag is, hebben de respondenten een uitgesproken mening: zij antwoorden in grote mate 

met ‘(volledig) akkoord’ of ‘(helemaal) niet akkoord’. Indien de Fractie neutraal hoog is, hebben de 

ondervraagden geen uitgesproken mening: zij antwoorden dan immers slechts in geringe mate met 

‘(volledig) akkoord’ of ‘(helemaal) niet akkoord’.  

 De ‘Mate van instemming’. Deze parameter is de verhouding tussen het aantal respondenten dat 

‘akkoord’ of ‘volledig akkoord’ antwoordt en het aantal respondenten dat niet met ‘neutraal’ antwoordt. 

Deze parameter (ook in percentage uitgedrukt) duidt aan in welke mate diegenen die niet met ‘neutraal’ 

hebben geantwoord het eens zijn met de voorgestelde opinie. Deze parameter houdt enkel rekening met 

de respondenten die niet met ‘neutraal’ hebben geantwoord en die dus een duidelijke mening hebben 

over de opinievraag. De Mate van instemming is 0% wanneer geen enkele respondent met ‘akkoord’ of 

‘volledig akkoord’ heeft geantwoord. De Mate van instemming bedraagt 50% wanneer er evenveel 

respondenten zijn die hebben geantwoord met ‘akkoord’ of ‘volledig akkoord’ als er respondenten zijn 

die hebben geantwoord met ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’. De Mate van instemming is 100% 

wanneer geen enkele respondent met ‘niet akkoord’ of ‘helemaal niet akkoord’ heeft geantwoord. 

Op deze manier kunnen we voor elke vraag nagaan in hoeverre de respondenten akkoord zijn met de 

voorgestelde bewering (de Mate van instemming) en hoe sterk deze overtuiging is (de Fractie neutraal).  

Bij de verwerking van de antwoorden hebben we eveneens voor elke vraag onderzocht of er een statistisch 

significant verschil is volgens geslacht dan wel tussen ondervraagden die een opleiding lager onderwijs volgen en 

ondervraagden die een opleiding secundair onderwijs volgen. Hiervoor hebben we de statistische Chi-

kwadraattest gebruikt.  

3.2 De resultaten 
De hier volgende paragrafen geven de resultaten weer van de enquête bij de leraars in opleiding. De resultaten 

zijn gegroepeerd volgens thema’s. De volgorde waarin de resultaten hier worden gepresenteerd verschilt van de 

volgorde waarin de vragen werden gesteld. Voor alle gestelde vragen worden de resultaten voor alle 

ondervraagden weergegeven. Indien er beduidende verschillen zijn in de resultaten tussen jongens en meisjes of 
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tussen studenten in een verschillende studierichting, worden deze verschillen besproken. De indicatie in de tekst 

dat er ‘belangrijke’ of ‘duidelijke’ verschillen zijn betekent dus ‘statistisch geteste verschillen’ en sluit met een 

waarschijnlijkheid van 5% of minder verschillen uit die op toeval berusten. Voor een aantal vragen gaan we ook in 

op de verschillen tussen respondenten met en respondenten zonder Facebook account.  

3.2.1 Een overzicht van de opinievragen 

De grafiek hieronder geeft voor alle opinievragen in de enquête de waarde van de Fractie neutraal en de Mate 

van instemming (zie paragraaf 2.1 voor de definitie van deze parameters).  

 

De horizontale as geeft de Fractie neutraal. Dit is de fractie van de antwoorden die zich in de categorie ‘neutraal’ 

bevindt. De verticale as geeft de Mate van instemming. Dit is de verhouding tussen het aantal antwoorden 

‘akkoord’ + ‘volledig akkoord’ en het aantal antwoorden, verschillend van ‘neutraal’. Bij vragen die zich links 

bevinden uitten de respondenten geen uitgesproken opinie. Bij vragen die zich rechts in het diagram bevinden 

uitten de respondenten wel een uitgesproken mening.  

We zien in de grafiek duidelijk drie groepen: 

1. De groep links in het diagram met Fractie neutraal > 25%. Dit is de groep van de beweringen waarover de 

ondervraagden geen duidelijk uitgesproken mening hebben.  

2. Een groep bovenaan rechts in het diagram met Fractie neutraal  25% en Mate van instemming  60%. 

De ondervraagden zijn het duidelijk sterk eens met deze beweringen.  

3. Een groep onderaan rechts met Fractie neutraal  25% en Mate van instemming  30%. De 

ondervraagden zijn het duidelijk sterk oneens met deze beweringen.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van alle opinievragen. Voor elke vraag zijn de Fractie neutraal en de Mate 

van instemming gegeven. De vragen waarvoor geen duidelijk uitgesproken mening werd vastgesteld (groep 1) zijn 

met grijs aangegeven. De beweringen waarmee de leraars in opleiding duidelijk akkoord zijn (groep 2), zijn in het 

groen aangegeven. De beweringen waarmee de ondervraagden duidelijk niet akkoord zijn (groep 3), zijn in het 

rood aangegeven.  

Vragen, gesteld aan alle leraars in opleiding Fractie 
neutraal 

Mate van 
Instemming 

Het is voor mij gemakkelijk om nieuwe computerprogramma's te leren 
gebruiken. 20% 88% 

Als er een probleem is met mijn computer, kan ik dat meestal wel zelf 24% 69% 
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oplossen. 

Ik kan goed overweg met computers. 26% 88% 

Ik probeer me meestal in te leven in de meningen van andere mensen. 13% 98% 

Ik verneem graag de mening van mensen die een andere achtergrond hebben 
dan ik. 17% 98% 

Ik probeer andermans mening eerder te begrijpen dan die te evalueren of te 
veroordelen. 27% 97% 

Ik probeer met verschillende andere mensen sámen na te denken over een 
probleem, eerder dan ze tegen te werken. 13% 99% 

Ik ben altijd geïnteresseerd in de meningen van anderen, dit om de dingen 
anders te bekijken. 20% 96% 

Ik discussieer graag met mensen die het niet met mij eens zijn. 33% 76% 

Als ik iets wil weten, vind ik wat iemand zegt belangrijker dan wie het zegt. 28% 83% 

In discussies lok ik reacties uit van anderen door een mening te geven waar ik 
het zelf niet mee eens ben. 17% 17% 

Ik denk altijd zeer goed na of wat iemand anders zegt wel juist is, ook al is die 
iemand anders een expert. 36% 85% 

Ik spendeer tijd om uit te zoeken wat er “verkeerd” is in bepaalde 
redeneringen of meningen. 34% 73% 

   

Vragen, afzonderlijk gesteld aan leraars in opleiding met een Facebook 
account 

Fractie 
neutraal 

Mate van 
Instemming 

Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden, kennissen of familie dat ook doen. 28% 61% 

Ik gebruik Facebook omdat mijn medestudenten dat ook doen. 26% 47% 

Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook 
zou gebruiken. 22% 18% 

Ik gebruik Facebook omdat ik anders misschien vrienden of contacten verlies 
of nieuwe contacten misloop.  24% 31% 

Facebook maakt deel uit van mijn dagelijks leven. 20% 61% 

Ik ben fier op het aantal vrienden dat ik op Facebook heb. 42% 13% 

Ik breng een belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook. 26% 21% 

Ik voel mij opgenomen in de Facebook gemeenschap. 46% 37% 

Ik zou het spijtig vinden als Facebook zou verdwijnen. 20% 68% 

Facebook is typisch bedoeld voor jongeren. 34% 25% 

Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 14% 92% 

Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 15% 96% 

Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 36% 67% 

Ik vind dat Facebook mijn privacy schendt. 38% 50% 

Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op 
de site plaatsen. 48% 27% 

Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer kunnen binnendringen. 41% 54% 

Ik ben tevreden over de functies die Facebook aanbiedt. 34% 94% 

Algemeen ben ik tevreden over Facebook. 23% 94% 

Sommige functies in Facebook zijn moeilijk om te gebruiken. 31% 32% 

De Facebook website is dikwijls niet toegankelijk. 22% 9% 

Mijn toegang tot Facebook is regelmatig traag. 21% 23% 

Facebook crasht en is niet stabiel. 24% 24% 
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Indien ik een probleem heb met het gebruik van Facebook is er niet 
voldoende ondersteuning of hulp beschikbaar. 49% 28% 

Ik vind dat de interactie met de Facebook website duidelijk en eenvoudig 
verloopt. 39% 92% 

Ik vind het gemakkelijk om Facebook te gebruiken. 10% 98% 

Ik vind het gemakkelijk om Facebook te leren gebruiken. 17% 94% 

Ik vind Facebook uitermate geschikt om informatie te delen en uit te 
wisselen. 31% 79% 

Facebook is uitermate geschikt om me maatschappelijk te engageren. 52% 36% 

Dankzij Facebook kan ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede 
manier onderhouden en organiseren. 34% 75% 

Dank zij Facebook ben ik beter geïnformeerd over de actualiteit. 43% 35% 

Door Facebook te gebruiken kan ik mijn proeflessen efficiënt voorbereiden. 28% 7% 

Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te 
brengen. 25% 5% 

Facebook is geschikt om andere studenten beter te leren kennen. 23% 77% 

Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (door de 
leerkracht en de leerlingen). 36% 13% 

Op school zou men de leerlingen/studenten moeten wijzen op de gevaren 
van Facebook. 12% 91% 

Studiemateriaal zou via Facebook moeten aangeboden worden aan de 
leerlingen en studenten. 22% 14% 

Met behulp van Facebook kan ik mijn schoolprestaties verbeteren. 24% 10% 

Facebook is geschikt om te communiceren met leerkrachten over de school. 20% 11% 

Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren kennen. 22% 8% 

Facebook kan mensen slimmer maken. 30% 20% 

Facebook kan leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren. 30% 25% 

Facebook kan leiden tot betere resultaten van leerlingen/studenten op 
school. 29% 18% 

Facebook kan ‘leren in groep’ of ‘leren in sociaal verband’ stimuleren. 31% 53% 

Facebook kan de communicatie tussen studenten onderling verbeteren. 23% 82% 

Facebook kan de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten 
verbeteren. 31% 29% 

Facebook kan leerlingen aanzetten om zelf meer informatie over de leerstof 
of lessen op te zoeken. 35% 29% 

Als ik de keuze had, zou ik als student Facebook willen gebruiken in vakken of 
lessen. 17% 11% 

Ik wil in de toekomst, als leerkracht, zelf Facebook gebruiken in de klas. 29% 11% 

Ik ben geïnteresseerd in meer informatie omtrent het gebruik van Facebook 
in de klas. 31% 42% 

Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas 
door studenten en leerkrachten. 20% 8% 

Ik wil de taken voor school kunnen indienen via Facebook. 11% 5% 

Ik wil via Facebook afspraken kunnen maken met andere leraars. 23% 18% 

Ik ben van plan zelf, informeel, Facebook te gebruiken om mijn lessen voor te 
bereiden. 20% 6% 

Ik ben vast van plan om als leerkracht Facebook in de klas te gaan gebruiken. 20% 4% 

Ouders en leraars zouden via Facebook over de schoolprestaties van 17% 9% 
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leerlingen moeten kunnen communiceren. 

Ik wil mijn leerkrachten graag tot Facebook vrienden maken. 23% 8% 

Vragen, afzonderlijk gesteld aan leraars in opleiding zonder Facebook 
account 

Fractie 
neutraal 

Mate van 
instemming 

Ik zou Facebook gebruiken omdat mijn vrienden, kennissen of familie dat ook 
doen. 11% 13% 

Ik gebruik Facebook omdat mijn collega’s dat ook doen. 9% 10% 

Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook 
zou gebruiken. 27% 50% 

Om geen vrienden of contacten te verliezen of om nieuwe vrienden of 
contacten te maken, zou ik ook Facebook gaan gebruiken.  18% 8% 

Facebook is enkel een hype die zal verdwijnen. 44% 60% 

Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 4% 95% 

Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 2% 100% 

Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 29% 75% 

Ik vind dat Facebook mijn privacy schendt. 31% 90% 

Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op 
de site plaatsen. 36% 75% 

Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer zullen kunnen 
binnendringen. 40% 48% 

Leren werken met Facebook zal wel gemakkelijk zijn voor mij. 22% 71% 

Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij. 20% 81% 

Ik denk dat Facebook wel gebruiksvriendelijk is. 43% 80% 

Ik verwacht dat er voldoende steun en hulp aanwezig is bij problemen met 
het gebruik van Facebook. 48% 61% 

Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen en uit te 
wisselen. 39% 37% 

Facebook is uitermate geschikt om je maatschappelijk te engageren. 39% 15% 

Door Facebook te gebruiken zal ik mijn sociale contacten op een efficiënte en 
goede manier kunnen organiseren. 34% 7% 

De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken 20% 14% 

Door Facebook te gebruiken zal ik wellicht mijn lessen efficiënter kunnen 
voorbereiden. 14% 0% 

Facebook is zeker geschikt om de leerstof efficiënter en duidelijker over te 
brengen. 11% 0% 

Facebook is geschikt om studenten beter te leren kennen. 42% 27% 

Ik ben enthousiast over een toekomstig gebruik van Facebook in de klas (door 
de leerkrachten en de leerlingen/studenten). 16% 0% 

Op school zou men ons moeten wijzen op de gevaren van Facebook. 18% 95% 

Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan 
de leerlingen. 20% 11% 

Als ik de keuze had, zou ik Facebook gebruiken in vakken of lessen. 7% 2% 

Ik wil in de toekomst, als leerkracht, zelf Facebook gebruiken in de klas. 13% 0% 

Ik ben geïnteresseerd in meer informatie omtrent het gebruik van Facebook 
in de klas als toekomstig leraar. 20% 14% 

Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas 
door de leerkrachten. 7% 0% 

Ik ben van plan zelf Facebook te gebruiken in mijn lessen of vakken in de 11% 0% 
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toekomst. 

Leerlingen moeten hun taken kunnen inleveren via Facebook. 7% 0% 

Ik denk er aan een Facebook account te maken in de nabije toekomst. 18% 3% 

 

We bespreken de resultaten van deze vragen in de paragrafen hieronder in meer detail.  

3.2.2 Profiel van de ondervraagden 

Via deze vragen bekomen we algemene informatie over de ondervraagde groep leraars in opleiding. Deze vragen 

werden gesteld aan alle leraars in opleiding.  

3.2.2.1 Algemeen profiel 

Geslacht. (427 antwoorden). De verdeling is: 27% zijn jongens en 73% zijn meisjes.  

Studierichting en studiejaar. De ondervraagden zijn verdeeld over de bachelor opleiding lager onderwijs (BALO) 

en de opleiding secundair onderwijs (BASO). Telkens zijn er drie studiejaren. Een leraar in opleiding kan lessen 

volgen in meer dan één jaar, waardoor een ondervraagde in meerdere categorieën kan vóórkomen.  

De verdeling van de ondervraagden over de opleidingen en studiejaren is getoond in de figuur hieronder. Alle 

percentages zijn genormaliseerd op het aantal ondervraagden dat voor minstens één optie koos.  

 

Leeftijd. (427 antwoorden). De gemiddelde leeftijd bedraagt 21,2 jaar met een standaardafwijking van 4,1 jaar.  

Gepercipieerde zelfredzaamheid met computer. Deze vragen gaan na in hoeverre de leraars in opleiding 

vertrouwd zijn met het gebruik van computers.  

Vraag: In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Het is voor mij gemakkelijk om nieuwe computerprogramma's te leren gebruiken. 

B. Als er een probleem is met mijn computer, kan ik dat meestal wel zelf oplossen. 

C. Ik kan goed overweg met computers. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 427 antwoorden, 

B: 427 antwoorden, C: 427 antwoorden).  

Opleiding/Jaar  Fractie 

 BALO 42% 

 1° jaar BALO 19% 

 2° jaar BALO 14% 

 3° jaar BALO 9% 

 BASO 64% 

 1° jaar BASO 21% 

 2° jaar BASO 29% 

 3° jaar BASO 14% 
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De leraars in opleiding zijn duidelijk akkoord met de drie stellingen. De ondervraagden zijn er dus duidelijk van 

overtuigd dat zij met computers overweg kunnen. Jongens hebben een sterker uitgesproken mening en zijn in 

hogere mate akkoord met deze drie beweringen dan meisjes, zoals blijkt uit de tabellen hieronder.  

 

3.2.2.2 Leerstijl en schoolresultaten 

Bij deze vragen werd gepeild naar de leerstijl van de ondervraagden. Hierbij werden drie aspecten gemeten: 

connectievermogen, afzonderingsvermogen en de gepercipieerde performantie. De eerste twee aspecten 

verwijzen naar het ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey) model om de leerstijl te meten3. 

Hierbij bepaalt men met vragen een score op twee schalen: 

1. Connectievermogen: de mate waarin men leert via connecties met anderen 

2. Afzonderingsvermogen: de mate waarin met leert via afzondering van anderen.  

Men refereert naar deze categorieën als leerstijlen. In deze enquête werd een beperkte vorm van de ATTLS model 

gebruikt, waarbij het aantal vragen — normaal 50 of 20 in aantal — werd gereduceerd tot 10. Het doel van de 

ATTLS score is om in verder detailonderzoek, buiten de scope van dit rapport, deze score in verband te brengen 

met de verdere resultaten van de enquête.  

                                                           
3
 Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K. H., Lavin, B., & Mansfield, A. F. (1999). A new way of assessing ways of knowing: 

The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 754-766. 

Vraag C:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 10% 93% 

 v 31% 86% 

 

Vraag B:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 17% 92% 

 v 27% 59% 

 

Vraag A:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 8% 93% 

 v 25% 85% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 20% 88% 

 B 24% 69% 

 C 26% 88% 
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Connectievermogen. Dit aspect duidt aan in welke mate de ondervraagden tot leren komen via connectie met 

anderen.  

Vraag: In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik probeer me meestal in te leven in de meningen van andere mensen. 

B. Ik verneem graag de mening van mensen die een andere achtergrond hebben dan ik. 

C. Ik probeer andermans mening eerder te begrijpen dan die te evalueren of te veroordelen. 

D. Ik probeer met verschillende andere mensen sámen na te denken over een probleem, eerder dan ze 

tegen te werken. 

E. Ik ben altijd geïnteresseerd in de meningen van anderen, dit om de dingen anders te bekijken. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden voor de leraars in opleiding (A: 426 antwoorden, 

B: 427 antwoorden, C: 427 antwoorden, D: 427 antwoorden en E: 426 antwoorden).  

 

De leraars in opleiding zijn duidelijk akkoord met de vijf stellingen. De resultaten geven aan dat de ondervraagden 

over het algemeen een hoog connectievermogen hebben.  

Afzonderingsvermogen. Dit concept geeft aan in welke mate de ondervraagden tot leren komen via afzondering 

van anderen.  

Vraag. In welke mate gaat u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik discussieer graag met mensen die het niet met mij eens zijn. 

B. Als ik iets wil weten, vind ik wat iemand zegt belangrijker dan wie het zegt. 

C. In discussies lok ik reacties uit van anderen door een mening te geven waar ik het zelf niet mee eens ben. 

D. Ik denk altijd zeer goed na of wat iemand anders zegt wel juist is, ook al is die iemand anders een expert. 

E. Ik spendeer tijd om uit te zoeken wat er “verkeerd” is in bepaalde redeneringen of meningen. 

De grafiek hieronder links toont de verdeling van de antwoorden voor de leraars in opleiding (A: 426 antwoorden, 

B: 426 antwoorden, C: 425 antwoorden, D: 425 antwoorden en E: 426 antwoorden).  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 13% 98% 

 B 17% 98% 

 C 27% 97% 

 D 13% 99% 

 E 20% 96% 
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De stellingname van de leraars in opleiding bij deze vragen is minder duidelijk. Op vier van de vijf vragen wordt 

immers door meer dan 25% van de ondervraagden met ‘neutraal’ geantwoord. Men kan niettemin besluiten dat 

de leraars in opleiding vrij algemeen akkoord zijn met alle stellingen, tenzij met de stelling C (“In discussies lok ik 

reacties uit van anderen door een mening te geven waar ik het zelf niet mee eens ben”), waar de ondervraagden 

het duidelijk het niet mee eens zijn. Jongens zijn in sterkere mate akkoord met deze vijf beweringen dan meisjes, 

zoals blijkt uit de tabellen hieronder.  

 

3.2.2.3 Gebruik computer 

Hierbij werd gevraagd naar de intensiteit van computergebruik.  

Vraag. Ongeveer hoeveel uren per dag gebruikt u een computer in het algemeen (voor allerlei dingen)? 

De leraars in opleiding (426 antwoorden) gebruiken een computer gedurende gemiddeld 4,1 uur per dag met een 

standaarddeviatie van 2,0 uur. Meisjes gebruiken een computer gedurende gemiddeld 4,0 uur per dag terwijl dit 

Vraag E:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 30% 90% 

 v 36% 67% 

 

Vraag D:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 24% 93% 

 v 41% 81% 

 

Vraag C:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 20% 26% 

 v 16% 14% 

 

Vraag B:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 24% 93% 

 v 30% 79% 

 

Vraag A:  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 25% 86% 

 v 36% 71% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 33% 76% 

 B 28% 83% 

 C 17% 17% 

 D 36% 85% 

 E 34% 73% 
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voor jongens 4,6 uur per dag is. Er is eveneens een significant verschil tussen de studenten BALO en BASO: 

studenten BASO gebruiken gemiddeld langer de computer dan de studenten BALO (4,4 uur per dag tegenover 3,7 

uur per dag).  

3.2.3 Gebruik Facebook 

In deze reeks vragen werd gepeild naar het gebruik van Facebook. Met uitzondering van de eerste vraag (“Heb je 

een Facebook account” werden deze vragen enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook 

account te hebben. 

3.2.3.1 Algemeen gebruik 

Vraag. Heeft u een Facebook account?  

Van de leraars in opleiding (426 antwoorden) zegt 89% een Facebook account te hebben.  

Vraag. Sinds hoe lang heb je al een Facebook account?  

De leraars in opleiding (367 antwoorden) hebben een Facebook account sinds gemiddeld 25 maanden, met een 

standaarddeviatie van 11 maanden.  

Vraag. Welke andere sociale netwerken gebruikt u? Gebruikt u ze meer of minder vaak dan Facebook?: Netlog, 

MySpace, Twitter, LinkedIn, Andere 

De figuur hieronder links geeft de verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (Netlog: 355 

antwoorden, MySpace: 355 antwoorden, Twitter: 354 antwoorden, LinkenIn: 355 antwoorden, Andere: 292 

antwoorden). De inzet in de figuur geeft een uitvergroting van de verdeling met weglating van de categorie 

‘Helemaal niet’.  

 

Twee derden van de leraars in opleiding geeft aan enkel Facebook te gebruiken. De meeste gebruikte 

alternatieven zijn Netlog (23%) en Twitter (14%). Sites die werden vermeld bij ‘andere’ zijn: Noxa, MSN, 

myYearbook, KlasCement, Deviantart, tumblr, netvibes en Skype. Beduidend meer jongens gebruiken MySpace 

dan meisjes (15% tegenover 5%) 

3.2.3.2 Gebruiksintensiteit 

Deze vragen peilen naar de intensiteit van gebruik van Facebook.  

Vraag. Hoe vaak leest u berichten in Facebook?  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (378 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  
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Een ruime meerderheid (72%) van de leraars in opleiding leest dagelijks Facebook berichten. Studenten BALO 

lezen iets frequenter berichten dan studenten BASO: 78% van de BALO studenten leest dagelijks Facebook 

berichten tegen 68% van de BASO studenten.  

Vraag. Hoeveel tijd spendeert u in Facebook, gemiddeld per dag? 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (377 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  

 

Van de leraars in opleiding spendeert ongeveer de helft meer dan 30 minuten per dag op Facebook.  

Vraag. In welke mate werd Facebook al gebruikt in de opleiding die u volgt? 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (377 antwoorden) is gegeven in de grafiek hieronder.  
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Iets meer dan een derde van de leraars in opleiding zegt dat men nog nooit Facebook in de opleiding heeft 

gebruikt. Bij ongeveer een derde van de leraars in opleiding wordt Facebook minstens één keer per semester 

gebruikt.  

3.2.3.3 Moeilijkheden 

Deze vragen peilen naar problemen bij het gebruik van Facebook.  

Vraag. Moeilijkheden bij het gebruik van Facebook? 

A. Ik heb reeds last gehad van hackers op mijn Facebook account. 

B. Mijn Facebook identiteit is reeds gestolen geweest.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 360 antwoorden, B: 359 antwoorden) is gegeven 

in de figuur hieronder links.  

 

Van de leraars in opleiding zegt 9% reeds last te hebben gehad van hackers en 6% dat de identiteit reeds minstens 

één keer werd gestolen.  

3.2.3.4 Vrienden 

Deze vragen peilen naar het aantal vrienden op Facebook en wie deze vrienden zijn.  

Vraag. Hoeveel vrienden heeft u (ongeveer) op Facebook?  

De leraars in opleiding (371 antwoorden) hebben gemiddeld 314 vrienden, met een standaarddeviatie van 224. 

Jongens hebben gemiddeld meer vrienden (370) dan meisjes (294). De verdeling van het aantal Facebook 

vrienden van de leraars in opleiding is gegeven in de figuur hieronder links.  
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Vraag. Wie zijn uw vrienden op Facebook: medestudenten, vrienden van buiten de school (sportclub, hobby’s, 

enz.), familie, leerlingen, mensen die u enkel in Facebook kent?  

De verdeling van de antwoorden voor de medestudenten (373 antwoorden), vrienden van buiten de school (372 

antwoorden), familie (370 antwoorden), leraars (373 antwoorden) en mensen die men enkel van Facebook kent 

(369 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De resultaten tonen dat vooral medestudenten en vrienden van buiten de school, de Facebook vrienden van de 

leraars in opleiding zijn. Familie behoort in mindere mate tot de Facebook vrienden en leerlingen weinig tot niet. 

Verder blijkt ook dat leraars in opleiding bijna alle Facebook vrienden ook buiten Facebook kennen. Meisjes 

hebben in hoger mate familie als Facebook vriend dan jongens (54% tegenover 38%4). Studenten BASO hebben 

meer leerlingen als vriend dan studenten BALO (22% tegenover 9%).  

3.2.3.5 Beveiligd gebruik 

Deze drie vragen peilen naar de mate waarin de leraars in opleiding hun Facebook profiel beveiligen.  

Vraag.  

A. Wie kan uw Facebook profiel zien? 

B. Wie kan uw profiel zoeken in Facebook? 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 371 antwoorden, B: 369 antwoorden) is gegeven 

in de figuur hieronder links.  

 

Een grote meerderheid van de leraars in opleiding laat enkel zijn profiel zien aan vrienden.  

                                                           
4
 De fractie antwoorden in de categorieën “Enkel en alleen”, “Voornamelijk” en “Gemiddeld”.  
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Vraag. Zijn uw vrienden ingedeeld in groepen om bepaalde informatie enkel te delen met een bepaalde groep.  

Van de leraars in opleiding (371 antwoorden) antwoorden 28% positief op deze vraag en 66% negatief. 6% van de 

ondervraagden weet niet of de vrienden in groepen zijn ingedeeld.  

3.2.3.6 Gebruik Facebook functies 

Hierbij werd gevraagd welke functies van Facebook worden gebruikt en welke berichten men plaatst.  

Vraag. Welke functies van Facebook gebruikt u geregeld (meerdere antwoorden mogelijk): profiel (profile), 

vrienden (friends), groepen (groups), foto's (photos), video's, vind ik leuk (like), chat, tegoedpunten (credits), 

prikbord (wall), links, berichten (messages), meldingen (notifications), notities (notes), evenementen (events), 

verjaardagen (birthdays), networks, startpagina en nieuwsoverzicht (home and news feed) en places.  

De fractie van de leraars in opleiding (totaal: 378 antwoorden) die elk van de functies gebruikt is gegeven in de 

figuur hieronder links. Hierbij zijn de functies gerangschikt volgens gebruiksintensiteit.  

 

De meest gebruikte functies door leraars in opleiding zijn de plaatsing van foto’s, verjaardagen, het profiel en 

‘vind ik leuk’.  

Vraag. Hoe vaak plaatst u volgende berichten op Facebook: berichten over vrije tijd (hobby, ontspanning), 

berichten over school, berichten over nieuws en actualiteit en andere.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding voor berichten over vrije tijd (329 antwoorden), 

berichten over school (327 antwoorden), berichten over nieuws en actualiteit (325 antwoorden) en andere (66 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  
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De leraars in opleiding plaatsen vooral berichten over vrije tijd en school. Andere berichten die worden geplaatst 

zijn: muziek, zoekertjes, vragen voor medestudenten, wat men over iets denkt, citaten, over geloof, over ziekte. 

Jongens plaatsen vaker berichten over nieuws op Facebook dan meisjes (20% tegenover 4%5).  

3.2.4 Gebruiksredenen 

Bij deze vragen werd gepeild naar de drijfveren voor het gebruik van Facebook. Deze vragen werden gesteld aan 

de leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben. Aan de leraars in opleiding die 

verklaarden geen Facebook account te hebben werden gelijkaardige vragen gesteld die peilden naar hun opinie 

rond het gebruik.  

3.2.4.1 Subjectieve norm 

Deze vragen meten in hoeverre men Facebook gebruikt of zou gebruiken door de invloed van anderen.  

Vraag. In welke mate gaat u akkoord met de volgende beweringen? 

A. Leraars in opleiding mét Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden, kennissen of 

familie dat ook doen. 

Leraars in opleiding zonder Facebook account: Ik zou Facebook gebruiken omdat mijn vrienden, kennissen 

of familie dat ook doen.  

B. Leraars in opleiding mét Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat mijn medestudenten dat ook 

doen.  

Leraars in opleiding zonder Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat mijn collega’s dat ook doen.  

C. Mensen die belangrijk zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook zou gebruiken.  

D. Leraars in opleiding mét Facebook account: Ik gebruik Facebook omdat ik anders misschien vrienden of 

contacten verlies of nieuwe contacten misloop.  

Leraars in opleiding zonder Facebook account: Om geen vrienden of contacten te verliezen of om nieuwe 

vrienden of contacten te maken, zou ik ook Facebook gaan gebruiken. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding met een Facebook account (A: 371 antwoorden, B: 

371 antwoorden, C: 371 antwoorden en D: 371 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling 

van de antwoorden van de leraars in opleiding zonder Facebook account (A: 44 antwoorden, B: 44 antwoorden, C: 

44 antwoorden en D: 44 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts. 

  

                                                           
5
 De fractie antwoorden in de categorieën “Meerdere keren per dag”, “Dagelijks” en “Wekelijks”.  
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Bij de leraars in opleiding met een Facebook account is er geen uitgesproken stellingname of vrienden, kennissen, 

familie of medestudenten het gebruik beïnvloeden (bewering A: “Ik gebruik Facebook omdat mijn vrienden, 

kennissen of familie dat ook doen” en bewering B: “Ik gebruik Facebook omdat mij medestudenten dat doen”). Er 

is wel een overwegende instemming met bewering A. Op de twee andere beweringen (C en D) wordt duidelijk 

negatief geantwoord.  

De stellingname bij de leraars in opleiding zonder Facebook account is duidelijk bij de stellingen A, B en D (“Ik zou 

Facebook gebruiken omdat mijn vrienden dat ook doen”, “Ik zou Facebook gebruiken omdat mijn collega’s dat 

doen” en “Om geen vrienden of contacten te verliezen of om nieuwe vrienden of contacten te maken, zou ik ook 

Facebook gaan gebruiken”). Deze stellingen wordt duidelijk afgewezen. Bij de stelling C (“Mensen die belangrijk 

zijn voor mij hebben gezegd dat ik best ook Facebook zou gebruiken”) is er geen duidelijke stellingname en zijn de 

meningen verdeeld.  

De resultaten geven aan dat subjectieve redenen voor bestaande Facebook gebruikers in het algemeen geen 

motivatie zijn om Facebook te gebruiken. Leraars in opleiding die geen Facebook account hebben worden wat 

meer gestimuleerd door mensen die belangrijk voor hen zijn om Facebook te gaan gebruiken dan leraars in 

opleiding die reeds een Facebook account hebben.  

3.2.4.2 Vrienden 

Deze vragen onderzoeken in welke mate communicatie met vrienden een drijfveer is om Facebook te gebruiken. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. Waarvoor gebruikt u Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om te praten met bestaande vrienden. 

B. Ik gebruik Facebook om nieuwe vrienden te leren kennen. 

C. Ik gebruik Facebook om afspraken te maken met vrienden, kennissen of familie. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 362 antwoorden, B: 362 antwoorden, C: 361 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 11% 13% 

 B 9% 10% 

 C 27% 50% 

 D 18% 8% 

Leraars in opleiding zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 28% 61% 

 B 26% 47% 

 C 22% 18% 

 D 24% 31% 

Leraars in opleiding met Facebook account 
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De leraars in opleiding gebruiken in dit verband Facebook in hoge mate om met bestaande vrienden te praten 

(94%6) en afspraken te maken (75%) en veel minder om nieuwe vrienden te maken (26%).  

3.2.4.3 School 

Deze vragen onderzoeken in welke mate schoolse activiteiten een drijfveer zijn om Facebook te gebruiken. Deze 

vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. Waarvoor gebruikt u Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om informatie over leerkrachten te vinden. 

B. Ik gebruik Facebook om informatie over andere studenten te vinden. 

C. Ik gebruik Facebook om mijn vakken op school beter te kunnen begrijpen. 

D. Ik gebruik Facebook om leerkrachten te contacteren. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 362 antwoorden, B: 362 antwoorden, C: 362 

antwoorden, D: 362 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De school is voor leraars in opleiding veel minder een drijfveer om Facebook te gebruiken dan de communicatie 

met vrienden. Enkel het vinden van informatie over medestudenten (B: 53%) blijkt een drijfveer te zijn.  

3.2.4.4 Actualiteit en informatie 

Deze vragen onderzoeken in welke mate actualiteit en informatie drijfveren zijn voor het gebruik van Facebook. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben. 

Vraag. Waarvoor gebruikt u Facebook? 

                                                           
6
 De fractie leraars in opleiding die antwoordde met ‘Soms’, ‘Veel’ of ‘Zeer veel’.  
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A. Ik gebruik Facebook om op de hoogte te zijn van actuele gebeurtenissen in België en in de wereld. 

B. Ik gebruik Facebook om in het algemeen beter geïnformeerd te zijn. 

C. Ik gebruik Facebook om aan anderen te laten zien waar ik mee bezig ben. 

D. Ik gebruik Facebook om mijn politieke overtuiging bekend te maken. 

E. Ik gebruik Facebook om maatschappelijke acties te ondersteunen. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 362 antwoorden, B: 362 antwoorden, C: 362 

antwoorden, D: 362 antwoorden, E: 362 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Bij de leraars in opleiding blijkt enkel ‘om beter geïnformeerd te zijn’ een redelijke score te halen (B: 60%). 

Politieke of maatschappelijke drijfveren (D: 6% en E: 22%) scoren daarentegen laag. Het gebruik van Facebook om 

een politieke overtuiging bekend te maken (D) scoort bij meisjes lager dan bij jongens (3% tegenover 12%).  

3.2.4.5 Ontspanning 

Deze vragen peilen naar ontspanning als drijfveer voor het gebruik van Facebook. Deze vragen werden enkel 

gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben. 

Vraag. Waarvoor gebruikt u Facebook? 

A. Ik gebruik Facebook om te ontspannen, als afleiding. 

B. Ik gebruik Facebook om afwisseling te hebben tijdens het voorbereiden van lessen. 

C. Ik gebruik Facebook als tijdverdrijf.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 362 antwoorden, B: 361 antwoorden, C: 362 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  
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De antwoorden van de leraars in opleiding tonen aan dat ontspanning (A: 92%7) een zeer belangrijke drijfveer is. 

Ook tijdverdrijf (C: 77%) en afwisseling bij het voorbereiden van lessen (B: 64%) zijn drijfveren voor het gebruik 

van Facebook. Studenten BALO gebruiken Facebook meer als afwisseling tijdens het voorbereiden van lessen (B) 

dan studenten BASO (72% tegenover 58%).  

3.2.4.6 Conclusies 

De belangrijkste drijfveren bij leraars in opleiding om Facebook te gebruiken zijn het praten met vrienden (94%) 

en ontspanning (92%). Ook tijdverdrijf (77%) het maken van afspraken (75%) komen als drijfveer naar voren. 

Onder alle onderzochte drijfveren scoren vooral gebruik voor school (leerkrachten contacteren: 6%, info vinden 

over leerkrachten: 14%) en politieke overtuiging bekend maken (6%) laag.  

3.2.5 Houding tegenover Facebook 

In deze vragen wordt gepeild naar de algemene houding tegenover Facebook en de gepercipieerde gevaren. Deze 

vragen werden gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben. Een aantal 

vragen werd onder gewijzigde vorm eveneens gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden geen Facebook 

account te hebben.  

3.2.5.1 Algemene houding 

Deze vragen onderzoeken de algemene houding tegenover Facebook. Aan leraars in opleiding die verklaarden 

een Facebook account te hebben werd een reeks van vijf vragen gesteld. Aan de leraars in opleiding die 

verklaarden geen Facebook account te hebben werd één vraag gesteld.  

Vraag. In welke mate gaat u akkoord met de volgende beweringen? 

A. Facebook maakt deel uit van mijn dagelijks leven. 

B. Ik ben fier op het aantal vrienden dat ik op Facebook heb. 

C. Ik breng een belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook. 

D. Ik voel mij opgenomen in de Facebook gemeenschap. 

E. Ik zou het spijtig vinden als Facebook zou verdwijnen. 

F. Facebook is typisch bedoeld voor jongeren. 

Deze vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 368 antwoorden, B: 368 antwoorden, C: 368 

antwoorden, D: 365 antwoorden, E: 368 antwoorden, F: 368 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

                                                           
7
 De fractie antwoorden in de categorieën “Soms”, “Veel” en “Zeer veel”.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 20% 61% 

 B 42% 13% 

 C 26% 21% 

 D 46% 37% 

 E 20% 68% 

 F 34% 25% 
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De leraars in opleiding uiten duidelijke meningen over de stellingen A (“Facebook maakt deel uit van mijn 

dagelijks leven”) en E (“Ik zou het spijtig vinden als Facebook zou verdwijnen”), waar zij het grotendeels eens zijn 

met de stellingen. Verder valt op dat de leraars in opleiding de stellingen B (“Ik ben fier op het aantal vrienden dat 

ik op Facebook heb”), C (“Ik breng een belangrijk deel van mijn tijd door op Facebook”) en F (“Facebook is typisch 

bedoeld voor jongeren”) grotendeels verwerpen. De stelling D (“Ik voel mij opgenomen in de Facebook 

gemeenschap”) wordt in mindere mate verworpen. Meisjes zouden het in hogere mate spijtig vinden dat 

Facebook zou verdwijnen dan jongens (bewering E), zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

Vraag. In welke mate gaat u akkoord met de volgende beweringen? 

A. Facebook is enkel een hype die zal verdwijnen. 

Deze vraag werd enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven geen Facebook account te hebben.  

De verdeling van de antwoorden (45 antwoorden) van de leraars in opleiding is gegeven in de figuur hieronder 

links.  

 

De meningen van de leraars in opleiding zonder Facebook account over deze bewering zijn verdeeld.  

3.2.5.2 Gepercipieerde gevaren 

Deze vragen onderzoeken de gevaren en risico’s die men denkt te lopen bij het gebruik van Facebook. Deze 

vragen werden zowel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben als aan 

leraars in opleiding die verklaarden geen Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook. 

B. Volgens mij kan het gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn. 

C. Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 44% 60% 

 

Vraag E: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 21% 59% 

 v 20% 71% 
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D. Ik vind dat Facebook mijn privacy schendt8. 

E. Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen. 

F. Ik denk dat hackers via Facebook op mijn computer kunnen binnendringen. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te hebben (A: 

347 antwoorden, B: 348 antwoorden, C: 348 antwoorden, D: 353 antwoorden, E: 347 antwoorden, F: 347 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding 

die verklaarden geen Facebook account te hebben (A: 45 antwoorden, B: 45 antwoorden, C: 45 antwoorden, D: 

45 antwoorden, E: 44 antwoorden en F: 45 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts. 

  

 

De resultaten van de leraars in opleiding mét een Facebook account vertonen een duidelijke stellingname voor de 

eerste twee beweringen (A: “Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook” en B: “Volgens mij kan het 

gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn”). Zij zijn met deze twee beweringen duidelijk akkoord. Voor de 

andere beweringen is er geen duidelijke stellingname. De leraars in opleiding verwerpen wel de bewering E 

(“Facebook maakt volgens mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen”). Over de andere 

beweringen (C, D en F) zijn de meningen verdeeld, alhoewel er een lichte graad van acceptatie is van bewering C 

(“Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken”). Meisjes zijn er in hogere mate van overtuigd dat hackers via 

Facebook kunnen binnendringen dan jongens, zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

                                                           
8
 Aan de leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben werd in werkelijkheid de negatie van deze 

stelling voorgelegd (“Ik vind dat Facebook mijn privacy niet schendt”). In de grafieken en de tabellen werden de 
antwoordcategorieën daarom omgedraaid zodat de tabellen en grafieken de mening over de positieve stelling weergeven.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 4% 95% 

 B 2% 100% 

 C 29% 75% 

 D 31% 90% 

 E 36% 75% 

 F 40% 48% 

Leraars in opleiding zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 14% 92% 

 B 15% 96% 

 C 36% 67% 

 D 38% 50% 

 E 48% 27% 

 F 41% 54% 

Leraars in opleiding met Facebook account 
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Bij de leraars in opleiding zonder Facebook account is er eveneens een duidelijke stellingname en acceptatie bij 

de beweringen A en B (A: “Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook” en B: “Volgens mij kan het 

gebruik van Facebook voor sommigen nadelig zijn”). Alhoewel heel wat ondervraagden met ‘neutraal’ 

antwoorden, blijken de stellingen C (“Ik vind dat Facebook mensen asociaal kan maken”), D (“Ik vind dat Facebook 

mijn privacy schendt”), A (“Ik denk dat men verslaafd kan worden aan Facebook”) en E (“Facebook maakt volgens 

mij misbruik van het materiaal dat de gebruikers op de site plaatsen”) ruim geaccepteerd te worden.  

We kunnen algemeen concluderen dat leraars in opleiding zich bewust zijn van mogelijke gevaren bij het gebruik 

van Facebook. Merkwaardig is dat leraars in opleiding mét een Facebook account niet vinden dat Facebook 

misbruik maakt van hun materiaal, terwijl leraars in opleiding zonder Facebook account wel vinden dat Facebook 

misbruik maakt van het materiaal dat gebruikers op de site plaatsen. Ook vinden leraars in opleiding zonder 

Facebook account in veel hogere mate dat Facebook de privacy schendt dan leraars in opleiding die wel een 

Facebook account hebben. Tenslotte blijkt dat de meningen over de bewering F (“Ik denk dat hackers via 

Facebook op mijn computer kunnen binnendringen “) verdeeld zijn.  

3.2.6 Meningen over Facebook 

Bij deze reeks vragen wordt gepeild naar de mening over Facebook. Het gaat om meningen in verband met de 

kwaliteit van Facebook, het gebruiksgemak, het nut en het potentieel. Een aantal van deze vragen werd gesteld 

aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben. Een klein aantal aanverwante vragen 

werd eveneens gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden geen Facebook account te hebben. 

3.2.6.1 Tevredenheid 

Deze vragen onderzoeken in welke mate men tevreden is over Facebook. Deze vragen werden enkel gesteld aan 

leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik ben tevreden over de functies die Facebook aanbiedt. 

B. Algemeen ben ik tevreden over Facebook. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 355 antwoorden, B: 353 antwoorden) is gegeven 

in de figuur hieronder links.  

Vraag F: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 31% 41% 

 v 44% 60% 
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We kunnen besluiten dat de leraars in opleiding zeer tevreden zijn over Facebook.  

3.2.6.2 Kwaliteit en gebruiksgemak 

Deze vragen onderzoeken hoe men de kwaliteit en het gebruiksgemak van Facebook inschat. Deze vragen werden 

enkel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden een Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met onderstaande uitspraken? 

A. Sommige functies in Facebook zijn moeilijk om te gebruiken. 

B. De Facebook website is dikwijls niet toegankelijk. 

C. Mijn toegang tot Facebook is regelmatig traag. 

D. Facebook crasht soms en is niet stabiel. 

E. Indien ik een probleem heb met het gebruik van Facebook is er niet voldoende ondersteuning of hulp 

beschikbaar. 

Bemerk dat deze vijf vragen alle onder negatieve vorm werden gesteld.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 360 antwoorden, B: 360 antwoorden, C: 360 

antwoorden, D: 360 antwoorden, E: 360 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

Alhoewel vrij veel leraars in opleiding ‘neutraal’ antwoorden (22% tot 49%) is men het met geen enkele van deze 

vijf beweringen eens. Hieruit kunnen we concluderen dat de leraars in opleiding Facebook kwalitatief hoogstaand 

vinden. Verder blijkt dat jongens iets meer tevreden zijn over Facebook dan meisjes (beweringen B, C en D), zoals 

blijkt uit de tabellen hieronder.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 31% 32% 

 B 22% 9% 

 C 21% 23% 

 D 24% 24% 

 E 49% 28% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 34% 94% 

 B 23% 94% 
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Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik vind dat de interactie met de Facebook website duidelijk en eenvoudig verloopt. 

B. Ik vind het gemakkelijk om Facebook te gebruiken. 

C. Ik vind het gemakkelijk om Facebook te leren gebruiken. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 355 antwoorden, B: 353 antwoorden, C: 353 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

De leraars in opleiding vinden in grote mate dat de Facebook site duidelijk is en gemakkelijk is in gebruik en om te 

leren gebruiken. De stellingname is echter niet scherp bij de stelling A (“Ik vind dat de interactie met de Facebook 

website duidelijk en eenvoudig verloopt”).  

3.2.6.3 Verwacht gebruiksgemak 

Deze vragen peilen naar de meningen over het gebruiksgemak bij een eventueel gebruik van Facebook. Deze 

vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die verklaarden geen Facebook account te hebben. 

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen 

A. Leren werken met Facebook zal wel gemakkelijk zijn voor mij. 

B. Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij. 

C. Ik denk dat Facebook wel gebruiksvriendelijk is. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 39% 92% 

 B 10% 98% 

 C 17% 94% 

 

Vraag D: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 17% 17% 

 v 27% 26% 

 

Vraag C: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 10% 19% 

 v 24% 24% 

 

Vraag B: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 14% 9% 

 v 25% 9% 
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D. Ik verwacht dat er voldoende steun en hulp aanwezig is bij problemen met het gebruik van Facebook. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 34 antwoorden, B: 34 antwoorden, C: 33 

antwoorden, D: 33 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

Het aandeel van de categorie ‘neutraal’ in de antwoorden van de leraars in opleiding varieert van 22% tot 48%, 

waardoor er veelal geen duidelijke stellingname is. De leraars in opleiding zijn het wel globaal eens met alle 

beweringen. De duidelijkste stellingname is bij bewering B (“Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor 

mij”). Jongens zijn hierbij in hogere mate akkoord met de beweringen A (“Leren werken met Facebook zal wel 

gemakkelijk zijn voor mij”) en B (“Facebook gebruiken zal geen probleem zijn voor mij”) dan meisjes. Jongens 

vinden ook in hogere mate dat Facebook wel gebruiksvriendelijk is (bewering C). De verschillen zijn aangegeven in 

de tabellen hieronder.  

 

Deze resultaten lopen gelijk met deze van de leraars in opleiding die wel aangeven een Facebook account te 

hebben (zie paragraaf 2.2.6.2). Leraars in opleiding zonder Facebook account zijn van mening dat Facebook 

gebruiksvriendelijk is en voor hen gemakkelijk te gebruiken zou zijn.  

3.2.6.4 Gepercipieerd nut 

In deze vragen wordt onderzocht of de ondervraagden Facebook nuttig vinden. Aan de leraars in opleiding die wel 

een Facebook account hebben en deze die geen Facebook account hebben werd een reeks gelijkwaardige vragen 

gesteld.  

Vraag C: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 39% 100% 

 v 46% 64% 

 

Vraag B: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 11% 94% 

 v 26% 70% 

 

Vraag A: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 11% 94% 

 v 30% 53% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 22% 71% 

 B 20% 81% 

 C 43% 80% 

 D 48% 61% 
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Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

Leraars in opleiding mét Facebook account:  

A. Ik vind Facebook uitermate geschikt om informatie te delen en uit te wisselen. 

B. Facebook is uitermate geschikt om me maatschappelijk te engageren. 

C. Dankzij Facebook kan ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede manier onderhouden en 

organiseren. 

Leraars in opleiding zonder Facebook account:  

A. Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen en uit te wisselen. 

B. Facebook is uitermate geschikt om je maatschappelijk te engageren. 

C. Door Facebook te gebruiken zal ik mijn sociale contacten op een efficiënte en goede manier kunnen 

organiseren. 

Bemerk dat de formulering van bewering C licht verschillend is voor de beide groepen leraars in opleiding, terwijl 

wel naar hetzelfde gepercipieerd nut wordt gepeild (namelijk het efficiënt en goed onderhouden en organiseren 

van sociale contacten).  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding met een Facebook account (A: 355 antwoorden, B: 

355 antwoorden en C: 355 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden 

(A: 44 antwoorden, B: 44 antwoorden en C: 44 antwoorden) van de leraars in opleiding zonder Facebook account 

is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

  

 

Rond het nut van Facebook hebben de leraars in opleiding die een Facebook account hebben geen sterk 

uitgesproken meningen. Het aandeel van de respondenten die ‘neutraal’ antwoordden varieert van 31% tot 52% 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 39% 37% 

 B 39% 15% 

 C 34% 7% 

Leraars in opleiding zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 31% 79% 

 B 52% 36% 

 C 34% 75% 

Leraars in opleiding met Facebook account 
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en is dus vrij hoog. Afgezien daarvan lijken leraars in opleiding Facebook nuttig te vinden om informatie te delen 

en uit te wisselen (bewering A) en om sociale contacten efficiënt te organiseren en te onderhouden (bewering C). 

Rond het maatschappelijk engagement via Facebook zijn de meningen verdeeld.  

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de vragen naar de drijfveren voor het gebruik van Facebook 

(paragraaf 2.2.4), waar vastgesteld werd dat maatschappelijk engagement en informatie en actualiteit geen 

belangrijke drijfveren zijn om Facebook te gebruiken.  

Bij de leraars in opleiding zonder Facebook account is er bij geen enkele bewering een duidelijke stellingname: 

telkens antwoordt meer dan een derde van de respondenten met ‘neutraal’. Toch blijken de leraars in opleiding 

zonder Facebook account het met geen enkele van de stellingen eens te zijn. Vooral de beweringen B (“Facebook 

is uitermate geschikt om je maatschappelijk te engageren”) en C (“Door Facebook te gebruiken zal ik mijn sociale 

contacten op een efficiënte en goede manier kunnen organiseren”) worden sterk afgekeurd. Studenten BALO zijn 

het in sterke mate oneens met bewering A (“Ik denk dat Facebook uitermate geschikt is om informatie te delen 

en uit te wisselen”) terwijl de meningen bij de studenten BASO hierover verdeeld zijn, zoals blijkt uit de tabel 

hieronder. 

 

Leraars in opleiding met een Facebook account zien vooral nut in Facebook om informatie uit te wisselen en te 

delen en om sociale contacten te onderhouden en te organiseren. Het valt op dat leraars in opleiding die geen 

Facebook account hebben Facebook beduidend minder geschikt vinden om informatie uit te wisselen en te delen 

(bewering A) en dat ze Facebook helemaal niet geschikt vinden om sociale contacten op een efficiënte en goede 

manier te onderhouden en organiseren (bewering C). Leraars in opleiding staan vrij negatief tegenover het 

gebruik van Facebook voor maatschappelijk engagement.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Dank zij Facebook ben ik beter geïnformeerd over de actualiteit. 

Deze bijkomende vraag werd enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te 

hebben.  

De verdeling van de antwoorden (348 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

Vraag A: 

 Studie Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 BALO 42% 14% 

 BASO 38% 45% 
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De leraars in opleiding hebben geen uitgesproken meting over deze bewering.  

3.2.6.5 Gepercipieerd nut op school 

Bij deze vragen wordt onderzocht of de ondervraagden Facebook nuttig vinden in schoolverband. Deze vragen 

werden gesteld aan leraars in opleiding met een Facebook account. Aan leraars in opleiding zonder Facebook 

account werd een reeds gelijkwaardige vragen gesteld. Aan beide groepen afzonderlijk werd nog een aantal 

bijkomende vragen gesteld.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

Leraars in opleiding mét Facebook account:  

A. Door Facebook te gebruiken kan ik mijn proeflessen efficiënt voorbereiden. 

B. Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij efficiënt en duidelijk over te brengen. 

C. Facebook is geschikt om andere studenten beter te leren kennen. 

D. Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (door de leerkracht en de leerlingen). 

E. Op school zou men de leerlingen/studenten moeten wijzen op de gevaren van Facebook.  

F. Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan de leerlingen en studenten. 

Leraars in opleiding zonder Facebook account:  

A. Door Facebook te gebruiken zal ik wellicht mijn lessen efficiënter kunnen voorbereiden. 

B. Facebook is zeker geschikt om de leerstof efficiënter en duidelijker over te brengen. 

C. Facebook is geschikt om studenten beter te leren kennen9.  

D. Ik ben enthousiast over een toekomstig gebruik van Facebook in de klas (door de leerkrachten en de 

leerlingen/studenten). 

E. Op school zou men moeten wijzen op de gevaren van Facebook. 

F. Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan de leerlingen. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding met Facebook account (A: 355 antwoorden, B: 353 

antwoorden, C: 368 antwoorden, D: 354 antwoorden, E: 348 antwoorden, F: 348 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder links. De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding zonder Facebook account (A: 

44 antwoorden, B: 44 antwoorden, C: 45 antwoorden, D: 44 antwoorden, E: 45 antwoorden, F: 45 antwoorden) is 

gegeven in de figuur hieronder rechts.  

                                                           
9
 De oorspronkelijke vraag was: “Facebook is niet geschikt om studenten beter te leren kennen.” De antwoordcategorieën 

voor deze vraag worden omgekeerd weergegeven in de verdeling van de antwoorden om consistent te zijn met de andere 
stellingen.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 43% 35% 
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Bij de leraars in opleiding met een Facebook account is er bij de meeste vragen een duidelijke stellingname. Enkel 

bij de beweringen A en D is er geen duidelijk uitgesproken stellingname. De leraars in opleiding met een Facebook 

account zijn in sterke mate oneens met de beweringen B (“Facebook is zeker geschikt om de leerstof bij mij 

efficiënt en duidelijk over te brengen”), A (“Door Facebook te gebruiken kan ik mijn proeflessen efficiënt 

voorbereiden”), D (“Ik ben enthousiast over het gebruik van Facebook in de klas (door de leerkracht en de 

leerlingen)”) en F (“Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen aangeboden worden aan de leerlingen en 

studenten”). De leraars in opleiding met een Facebook account vinden wel in sterke mate dat de school zou 

moeten wijzen op de gevaren van Facebook (bewering E). De jongens zijn iets enthousiaster over het gebruik van 

Facebook in de klas (bewering D) dan de meisjes, zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

Bij de leraars in opleiding zonder Facebook account is er een duidelijke stellingname bij alle stellingen, tenzij 

stelling C. Deze groep respondenten is het sterk oneens met de beweringen A (“Door Facebook te gebruiken zal ik 

wellicht mijn lessen efficiënter kunnen voorbereiden”), B (“Facebook is zeker geschikt om de leerstof efficiënter 

en duidelijker over te brengen”), D (“Ik ben enthousiast over een toekomstig gebruik van Facebook in de klas 

(door de leerkrachten en de leerlingen/studenten)”) en F (“Studiemateriaal zou via Facebook moeten kunnen 

Vraag D: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 37% 25% 

 v 36% 10% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 14% 0% 

 B 11% 0% 

 C 42% 27% 

 D 16% 0% 

 E 18% 95% 

 F 20% 11% 

Leraars in opleiding zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 28% 7% 

 B 25% 5% 

 C 23% 77% 

 D 36% 13% 

 E 12% 91% 

 F 22% 14% 

Leraars in opleiding met Facebook account 
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aangeboden worden aan de leerlingen”). Leraars in opleiding zonder Facebook account zijn het ook oneens met 

bewering C (“Facebook is geschikt om studenten beter te leren kennen”). Dit is in tegenstelling tot de leraars in 

opleiding met een Facebook account, die het in grote mate eens zijn met deze bewering. Met de stelling E (“Op 

school zou men moeten wijzen op de gevaren van Facebook”) zijn de leraars in opleiding zonder Facebook 

account het in sterke mate eens. Studenten BASO zonder Facebook account nemen duidelijker stelling in bij 

bewering E dan studenten BALO (9% van de BASO studenten antwoordt met ‘neutraal’ tegenover 38% van de 

BALO studenten).  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Met behulp van Facebook kan ik mijn schoolprestaties verbeteren.  

B. Facebook is geschikt om te communiceren met leerkrachten over de school. 

C. Facebook is geschikt om leerkrachten beter te leren kennen.  

Deze bijkomende vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te 

hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 355 antwoorden, B: 367 antwoorden, C: 368 

antwoorden,) is gegeven in de figuur hieronder links.  

 

De leraars in opleiding verwerpen zeer duidelijk deze drie beweringen.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stelling? 

A. De school zou ons moeten leren hoe Facebook te gebruiken.  

Deze bijkomende vraag werd enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven geen Facebook account te 

hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (45 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder 

links.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 24% 10% 

 B 20% 11% 

 C 22% 8% 
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De leraars in opleiding zonder Facebook account zijn het in hoge mate oneens met deze bewering.  

De algemene conclusie is dat leraars in opleiding weinig tot zeer weinig nut zien in het gebruik van Facebook in 

schoolverband. Het gebruik van Facebook voor communicatie met leerkrachten of om leerstof over te brengen en 

te assimileren of om schoolresultaten te ver beteren wordt in sterke mate afgewezen. Leraars in opleiding die een 

Facebook account hebben vinden Facebook wel nuttig om medestudenten beter te leren kennen. De leraars in 

opleiding vinden ook in hoge mate dat de school leerlingen zou moeten wijzen op de gevaren van Facebook.  

3.2.6.6 Educatief potentieel 

Deze vragen peilen naar de meningen omtrent het mogelijks educatief nut van Facebook. Deze vragen werden 

enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te hebben.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? Indien op de juiste manier gebruikt kan 

Facebook… 

A. …mensen slimmer maken. 

B. …leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren. 

C. …leiden tot betere resultaten van leerlingen/studenten op school. 

D. …‘leren in groep’ of ‘leren in sociaal verband’ stimuleren. 

E. …de communicatie tussen studenten onderling verbeteren. 

F. …de communicatie tussen leerlingen en leerkrachten verbeteren. 

G. …leerlingen aanzetten om zelf meer informatie over de leerstof of lessen op te zoeken. 

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 353 antwoorden, B: 353 antwoorden, C: 353 

antwoorden, D: 353 antwoorden, E: 352 antwoorden, F: 353 antwoorden, G: 352 antwoorden) is gegeven in de 

figuur hieronder links. 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 20% 14% 
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De leraars in opleiding nemen enkel bij bewering E duidelijk stelling in. Nochtans is de fractie respondenten die 

met neutraal antwoordt nergens groter dan 35%, zodat er toch nog een relatief duidelijke stellingname is bij deze 

beweringen. De beweringen C (leiden tot betere resultaten van leerlingen/studenten op school), A (mensen 

slimmer maken) en B (leerlingen/studenten aanzetten om beter te leren) worden het sterkste afgewezen. Ook de 

beweringen F (communicatie tussen leerlingen en leerkrachten) en G (zelf meer informatie opzoeken) worden 

afgewezen. De leraars in opleiding zijn het wel duidelijk eens met de bewering E (de communicatie tussen 

studenten onderling verbeteren). Over bewering D (‘leren in groep’ stimuleren) zijn de meningen verdeeld. 

Studenten BALO vinden in hogere mate dat Facebook de communicatie tussen studenten onderling kan 

verbeteren (bewering E) dan studenten BASO, zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

De algemene conclusie is dat leraars in opleiding globaal weinig educatief potentieel zien in Facebook. Ze zien 

weinig potentieel om beter te leren of betere schoolresultaten te behalen. Ze zien weinig potentieel in Facebook 

om leerlingen/studenten beter te motiveren of om tot een betere communicatie met leerkrachten te komen. De 

leraars in opleiding zien wel een duidelijk educatief potentieel in Facebook voor de verbetering van de 

communicatie tussen studenten onderling.  

3.2.7 Gebruiksintenties 

Deze vragen onderzoeken de intenties in verband met het toekomstig gebruik van Facebook. Een reeks vragen 

werden gesteld aan leraars in opleiding mét en leraars in opleiding zonder Facebook account. Daarnaast werd een 

tweede reeks vragen gesteld aan leraars in opleiding met Facebook account en een derde reeks bijkomende 

vragen aan leraars in opleiding zonder Facebook account.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

Leraars in opleiding met Facebook account: 

A. Als ik de keuze had, zou ik als student Facebook willen gebruiken in vakken of lessen. 

Vraag E: 

 Studie Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 BALO 23% 89% 

 BASO 23% 77% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 30% 20% 

 B 30% 25% 

 C 29% 18% 

 D 31% 53% 

 E 23% 82% 

 F 31% 29% 

 G 35% 29% 
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B. Ik wil in de toekomst, als leerkracht, zelf Facebook gebruiken in de klas.  

C. Ik ben geïnteresseerd in meer informatie omtrent het gebruik van Facebook in de klas. 

D. Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas door studenten en 

leerkrachten. 

Leraars in opleiding zonder Facebook account:  

A. Als ik de keuze had, zou ik Facebook gebruiken in vakken of lessen. 

B. Ik wil in de toekomst, als leerkracht, zelf Facebook gebruiken in de klas.  

C. Ik ben geïnteresseerd in meer informatie omtrent het gebruik van Facebook in de klas als toekomstig 

leraar. 

D. Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor het gebruik van Facebook in de klas door de leerkrachten.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding met een Facebook account (A: 355 antwoorden, B: 

353 antwoorden, C: 353 antwoorden, D: 353 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. De verdeling 

van de antwoorden van de leraars in opleiding zonder Facebook account (A: 45 antwoorden, B: 45 antwoorden, C: 

45 antwoorden, D: 45 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

  

 

Bij de leraars in opleiding met een Facebook account is er een duidelijke stellingname bij de beweringen A en D. 

Bij de andere stellingen zijn er immers wat meer respondenten die met ‘neutraal’ antwoorden. De leraars in 

opleiding met Facebook account verwerpen duidelijk de stellingen D (“Als ik kon stemmen, zou ik stemmen voor 

het gebruik van Facebook in de klas door studenten en leerkrachten”), A (“Als ik de keuze had, zou ik als student 

Facebook willen gebruiken in vakken of lessen”) en B (“Ik wil in de toekomst, als leerkracht, zelf Facebook 

gebruiken in de klas”). Over de bewering C (“Ik ben geïnteresseerd in meer informatie omtrent het gebruik van 

Facebook in de klas”) zijn de meningen verdeeld. Jongens zijn het iets minder oneens met stelling A (“Als ik de 

keuze had, zou ik als student Facebook willen gebruiken in vakken of lessen”) dan meisjes, zoals blijkt uit de tabel 

hieronder.  

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 7% 2% 

 B 13% 0% 

 C 20% 14% 

 D 7% 0% 

Leraars in opleiding zonder Facebook account 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 17% 11% 

 B 29% 11% 

 C 31% 42% 

 D 20% 8% 

Leraars in opleiding met Facebook account 
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De leraars in opleiding zonder Facebook account verwerpen duidelijk zeer sterk de vier stellingen.  

Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik wil de taken voor school kunnen indienen via Facebook. 

B. Ik wil via Facebook afspraken kunnen maken met andere leraars.  

C. Ik ben van plan zelf, informeel, Facebook te gebruiken om mijn lessen voor te bereiden.  

D. Ik ben vast van plan om als leerkracht Facebook in de klas te gaan gebruiken.  

E. Ouders en leraars zouden via Facebook over de schoolprestaties van leerlingen moeten kunnen 

communiceren.  

F. Ik wil mijn leerkrachten graag tot Facebook vrienden maken.  

Deze bijkomende vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven een Facebook account te 

hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 355 antwoorden, B: 353 antwoorden, C: 353 

antwoorden, D: 348 antwoorden, E: 348 antwoorden, F: 347 antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder links. 

 

De leraars in opleiding met een Facebook account zijn het duidelijk en in hoge mate oneens met alle beweringen. 

Jongens zijn het iets minder oneens met stelling A (“Ik wil de taken voor school kunnen indienen via Facebook”) 

dan meisjes, zoals blijkt uit de tabel hieronder.  

 

Vraag A: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 13% 10% 

 v 10% 4% 

 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 11% 5% 

 B 23% 18% 

 C 20% 6% 

 D 20% 4% 

 E 17% 9% 

 F 23% 8% 

 

Vraag A: 

 Geslacht Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 m 25% 16% 

 v 15% 10% 
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Vraag. In hoeverre bent u akkoord met de volgende stellingen? 

A. Ik ben van plan zelf Facebook te gebruiken in mijn lessen of vakken in de toekomst. 

B. Leerlingen moeten hun taken kunnen inleveren via Facebook.  

C. Ik denk er aan een Facebook account te maken in de nabije toekomst. 

Deze bijkomende vragen werden enkel gesteld aan leraars in opleiding die aangaven geen Facebook account te 

hebben.  

De verdeling van de antwoorden van de leraars in opleiding (A: 45 antwoorden, B: 45 antwoorden, B: 45 

antwoorden) is gegeven in de figuur hieronder rechts.  

 

De leraars in opleiding zonder een Facebook account zijn het duidelijk en in hoge mate oneens met alle 

beweringen. 

De resultaten geven duidelijk aan dat leraars in opleiding zeer weinig intenties hebben om Facebook in 

schoolverband te gebruiken. Uit verschillende vragen blijkt dat de leraars in opleiding het gebruik van Facebook in 

klasverband sterk afwijzen. Opvallend zijn de sterke afwijzing van het gebruik van Facebook om schooltaken in te 

dienen, om lessen voor te bereiden en van het gebruik van Facebook voor de communicatie tussen ouders en 

leraars. Er blijkt wel gematigde interesse te zijn onder de leraars in opleiding met een Facebook account om meer 

informatie te bekomen omtrent het gebruik van Facebook in klasverband.  

Deze conclusies zijn in overeenstemming met de bevraging van het gepercipieerd nut van Facebook in 

schoolverband (zie paragraaf 2.2.6.5). We stellen ook vast dat jongens positiever staan tegenover het gebruik van 

Facebook in schoolverband dan meisjes.  

3.2.8 Opmerkingen van leraars in opleiding 

Bij de enquête werd eveneens gevraagd naar opmerkingen die de leraars in opleiding zouden hebben. Hieronder 

zijn deze opmerkingen weergegeven: 

Opmerkingen van leraars in opleiding met een Facebook account: 

 Niet gebruiken in de klas. 

 Het is een handig communicatie middel! 

 Het is een goed middel om met je vrienden te communiceren maar om het in de klas te gaan gebruiken 

zou ik niet aanraden! 

 Ik snap het nut van FB niet in de klas… welke meerwaarde kan dit bieden? 

 Vraag Fractie Mate van 
  neutraal instemming 

 A 11% 0% 

 B 7% 0% 

 C 18% 3% 

 



76 
 

 Ik vind dat Facebook niet gebruikt moet worden in de klas. Wanneer een leerkracht iets moet melden, wil 

ik dit liefst via Toledo of via mail waarnemen. We gebruiken Facebook voor de klassen informatica, maar 

ikzelf lees altijd alle meldingen via webmail of Toledo in plaats van via Facebook. 

 Liever een leerplatform zoals smartschool of blackboard dan Facebook. Nog zinvoller: googletools! 

 Facebook hoort buiten de klas in de vrije tijd en in de privé en zeker niet in een klas! 

 Facebook is niet gemaakt voor in de klas. Het is fijn om contacten mee te onderhouden, niet om te 

communiceren met kinderen (leerlingen) of docenten/leerkrachten. 

 Voor sommigen is een Facebook meer een dagboek dan een ontmoetingspagina! Dat vind ik jammer 

aangezien men niet altijd beseft dat bijna iedereen je “status” kan lezen dus men past best op wat je 

schrijft… Ook zijn deze gegevens jaren later nog steeds vindbaar! 

 Niet echt. Ik vind dat Facebook niet echt een plaats heeft in de klas. Buiten de klas maar wél binnen de 

klasgroep is voor mij geen probleem, maar als je toelaat om FB tijdens de lessen e.d. te gebruiken, gaan 

de leerlingen te snel afgeleid raken volgens mij. Het is ook niet echt te controleren. 

 Ik begrijp niet hoe het gebruikt kan worden… 

 Volgens mij moet Facebook toegespitst worden op vrije tijd. Er zijn andere media om voor school te 

gebruiken 

 Facebook is een sociale netwerksite. Hoe dit in de klaspraktijk kan ingebracht worden, stel ik mij zeer de 

vraag! Farmville gebruiken als je rond de boerderij werkt? Een godsdienstles waarbij er rond eerlijkheid 

gesproken word en dat dan linken aan de applicaties waarbij je zogezegd de waarheid te weten komt over 

wat je vrienden denken!? 

 Absoluut niet nodig 

 Op school gebruiken we Toledo. Dus we hebben al een goede manier om met de docenten en 

medestudenten te communiceren en informatie te delen. 

 Niet echt, maar ik zou zelf toch niet echt opteren voor Facebook in de klas, leerlingen zullen te rap 

afgeleid worden door spelletjes, chat, … 

 Het kan handig zijn om in de les te gebruiken omdat de leerlingen er vaak mee bezig zijn. Maar te veel is 

ook niet goed. Ze kunnen bijvoorbeeld een account aanmaken over een bekende auteur of dergelijke.  

 Ik post nooit berichten op Facebook, alleen om even te spieken bij anderen! Het voyeuristische aspect 

dus, als ik er bij stilsta zou ik ook niet graag hebben dat mensen dit bij mij doen… een beetje bedrog dus. 

Verder denk ik niet dat Facebook mensen zal bedriegen of privacy schenden, je moet uiteraard de 

algemene voorwaarden lezen! Voor gebruik in de klas is Facebook nu nog te informeel, er zwerft teveel 

prietpraat en onzin rond. Klascement is hiervoor geschikter om uit te bouwen, maar van die site walgen 

de leerlingen waarschijnlijk. 

 Mits een goed “privacy” beleid kan Facebook gebruikt worden in de klas. Op voorwaarde dat zowel de 

leerkrachten als leerlingen en de ouders goed geïnformeerd worden over zowel de voor- als nadelen van 

het Facebook gebruik, alsook de mogelijke gevaren van pesterijen, ed. 

 Facebook kan gebruikt worden in de klas, maar niet als communicatiemiddel tussen leerkrachten en 

leerlingen. En zeker niet als communicatiemiddel tussen ouders en leerkrachten. Wat je in je vrije tijd 

doet, is privé en volgens mij is Facebook niet het juiste middel om professionele zaken te bespreken. 

 Ik zou dit niet toelaten aangezien het eerder vrijetijdsbesteding is een geen leermateriaal.  

 Ik zou Facebook vooral gebruiken in de klas om onze leerlingen te sensibiliseren, zodat ze zowel de 

voordelen als de gevaren van Facebook leren kennen.  

 Facebook is leuk, maar heeft ook tal van negatieve kantjes o.a. dat men via google je profiel kan vinden… 
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 Ik zou Facebook helemaal niet inbrengen in de klas, tenzij enkel en alleen om hen op de gevaren ervan te 

wijzen 

 Facebook is privé. Als leerkracht moeten de leerlingen geen inkijk krijgen in je persoonlijk leven buiten de 

schooluren. Facebook dient ter ontspanning, een leerplatform is Toledo of Smartschool. 

 Het is nuttig als men iets wilt meedelen aan de klasgroep. Anders zie ik daar niet echt een voordeel van. 

 Ik zou Facebook nooit gebruiken als lesmateriaal; is alleen maar afleiding en leerlingen zouden verplicht 

zijn een Facebook account te hebben. 

 Ik vraag me af hoe men dit in het onderwijs zou willen integreren, wat ik kan er mij weinig bij voorstellen 

op dit moment.  

 Dat is een veel te informele wijze. Kan echt niet! 

 Ik zou er graag meer over te weten komen want had er nog niet bij stilgestaan dat dit mogelijk zou zijn…  

 Bedenking: Facebook kan zeker de verstandhouding tussen leerkracht en leerlingen bevorderen, maar is 

er dan ook nog een grens?  

 Ik ben ertegen, er moet een barrière zijn tussen leerlingen en leerkrachten! 

 Allereerst wil ik men er even aan herinneren dat er ander, reeds bestaande en even vlot werkende 

manieren bestaan (bv. leerplatform van de school) om informatie i.v.m. lessen en school uit te wisselen 

en dit zowel voor leerling-leerkracht als leerkracht-ouders! Ook vermoed ik dat ongeconcentreerd werken 

bevorderd wordt (bv. Even kijken naar wat X dit weekend gedaan heeft, terwijl de leerlingen misschien 

enkel en alleen een samenvattende ppt moet downloaden.) door leermateriaal langs deze weg aan te 

bieden. Bovendien mag ook niet vergeten worden dat we de sociale druk erg groot maken en dat de 

reeds bestaande kloof alleen maar een gapender gat dreigt te worden! Ten slotte is het ook niet gezond 

(en ook niet te verkiezen voor velen) om steeds voor een computerscherm te moeten studeren en zelf 

nog eens alle documenten af te moeten printen.  

 Ik vind het gebruik van Facebook in de klas niet kunnen. Zeker niet in een lagere school!  

 Facebook is handig om je leerlingen eens op te zoeken, zo kan je hen wijzen op wat ze allemaal op het 

Internet zetten. 

 Facebook is voor mij vooral een manier om oude vrienden teug te vinden of om met mensen te 

communiceren die verder weg wonen. Mijn persoonlijke account is voor mij dan ook een privé-item dat ik 

niet zal delen met eender wie. Een aangepast Facebook account om in de klas te gebruiken vind ik dan 

weer wel ok. 

 Als je Facebook gebruikt om je contact met vrienden te onderhouden, mag je zeker niet vergeten dat er 

ook een wereld bestaat buiten de virtuele werkelijkheid. Ik zie alsmaar meer mensen “opgaan” in de 

virtuele wereld, men heeft geen tijd meer om écht menselijk contact te hebben met vrienden, maar men 

vindt wel de tijd om uren aan de PC te zitten, onder andere voor programma's als Facebook. Alles wat je 

doet, doe je best met mate en in evenwicht met andere aspecten uit je leven, zolang je dat niet uit het 

oog verliest kan Facebook best een leuk extraatje zijn, met nadruk op “extra”.  

 Ik zou het zeker niet gebruiken in de klas. Ik zou de leerlingen er juist op wijzen dat het gebruik van 

Facebook de privacy kan schenden en dat men moet oppassen met mensen die men niet kent. 

 Ik vind Facebook niet handig om te gebruiken in de klas! 

 Ben er absoluut niet voor te vinden. Mail en zaken zoals Toledo zijn daar toch veel beter voor geschikt! 

Op Facebook kan je school en privé niet gescheiden houden. 

 Je kan niet eisen dat je leerlingen Facebook gebruiken, dus kan je het ook niet gebruiken om belangrijke 

zaken te regelen. 
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 Ik ben van mening dat het gebruik van Facebook in de school een handig alternatief is voor een 

elektronische leeromgeving. Het is makkelijk om een “geheime groep” aan te maken om taken te 

verspreiden, updates over lessen te posten, etc. Ik ben er van overtuigd dat Facebook nu ook al veel meer 

gebruikt wordt dan bijvoorbeeld de fora op Toledo. 

 Er moet in de klas gecontroleerd worden dat er geen misbruik van Facebook wordt gemaakt tijdens de les 

(bv. spelletjes). 

 Ik vind dat men zoveel mogelijk de computer als communicatiemiddel moet vermijden in schoolverband. 

Omdat je de leerlingen dan verplicht zich voor een computer te zetten; ze gaan dan volgens mij niet de 

discipline hebben om zich met schoolwerk bezig te houden, maar gaan andere, leukere dingen doen. 

Communicatie onder de leerlingen zou wel mogen worden aangemoedigd, maar dit moet niet alleen via 

de computer, maar ook via telefoon en gewoon mondeling afspreken. 

 Niet om in de klas te gebruiken!  

 Facebook is een soort van manier om te ontspannen, contact te houden met mensen die je kent. 

Facebook hoort niet te worden gebruikt op school. 

 Ik zie niet in hoe Facebook op een nuttige manier in de klas zou kunnen gebruikt worden om de leerstof 

duidelijk te maken. 

 Facebook moet in de ontspannen sfeer van vrienden blijven. Leerlingen kunnen wel gestimuleerd worden 

om informatie uit te wisselen en sociale netwerken op een weloverwogen manier leren gebruiken. Het is 

gezonder om toch een zekere scheiding te respecteren tussen werk en privé. 

 Niet geschikt voor in het onderwijs te gebruiken! 

 Facebook is voor mijn privéleven. Ik zou het niet willen inzetten in de klas. Leerkrachten hoeven niet te 

weten wat ik doe in het weekend en ik hoef niet te weten waar mijn leerkrachten zich mee bezig houden 

in de vakanties. 

 Ik ben eerder van mening dat Facebook een applicatie is die in de vrije tijd gebruikt wordt. Ik persoonlijk 

houd werk en privé graag gescheiden. Tevens vind ik dat Facebook een té informeel karakter heeft voor 

schoolse informatie. De gesloten leeromgeving functioneren in mijn ogen wat dat betreft uitermate goed. 

 Naar mijn mening is het beter om Facebook niet in de school te gebruiken. Ook niet bij leerkrachten 

onderling. Het zou voor wrevel tussen leerlingen en leerkrachten kunnen zorgen! 

 heb het als leerkracht in opleiding nog geen gebruik van gemaakt maar ben zeker bereidt om een 

bijscholing te volgen omtrent Facebook in de klas. 

 Ik zou Facebook in geen geval gebruiken in de klas. Het is iets om in je vrije tijd te doen en het staat 

volledig los van de school;  

 Ik vind het niet geschikt Facebook in de klas te brengen. Voor mij blijft het een ontspanning. Als Facebook 

in de klas word gebracht verdwijnt voor mij een deel van de ontspanning. 

 Ik vind dat Facebook een ontspanning is voor de mensen en niet moet dienen als een site om 

schoolonderwerpen te regelen. Dit zal Facebook echter meer irritant gaan maken en ervoor zorgen dat er 

niet zo graag meer zal gewerkt worden met Facebook. Er moet een scheidingslijn kunnen blijven tussen 

privé en werk! 

 De gevaren die Facebook (en sociale netwerksites in het algemeen) met zich meebrengt moeten beter 

toegelicht worden aan jongeren. Beveiliging, auteursrechten op afbeeldingen, … 

 Ik zou het absoluut niet aanbevelen. Facebook is persoonlijk en vrije tijd, en hoeft niet gebruikt te worden 

in de klas. Ik gebruik het graag, maar om te communiceren met vrienden, niet met leerlingen, noch met 

ouders. Daar zijn andere middelen voor.  
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 Facebook tussendoor in de pauzes van een les, daar kan ik akkoord mee gaan, maar om het in de klas zelf 

te gebruiken vind ik er over gaan. Akkoord als een leerkracht erop wilt wijzen wat de gevaren zijn van 

sociale netwerken, maar daar houdt het voor mij dan ook op. 

 Dit is niet nodig. Teveel gebruik van Facebook zorgt dat andere belangrijke communicatiemiddelen gemist 

worden: telefoongesprekken, gesprekken in het echt, e-mail. Het mag niet allemaal achter de computer 

zijn, de kinderen hebben juist beweging nodig. Teveel achter computer is slecht voor ogen, gemoed, enz. 

 Facebook is niet sociaal! 

 Ik zou nooit leerlingen toevoegen op Facebook 

 Ik gebruik Facebook zelden. Ik begrijp de “hype” niet. 

 100% tegen gebruik van Facebook in de klas! Zou belachelijk zijn. 

 Facebook is goed voor vrienden en familie om foto's te delen, reclame te maken voor evenementen e.d.. 

Dit is voor mij echter privé. Je privéleven en professionele leven mengen is not done. Dit moet gescheiden 

blijven. 

 Ik zou niet weten waarvoor je Facebook kan gebruiken in de klas. Ik vind dit niet gepast voor in de klas. 

 Ik denk niet dat het goed is om Facebook te gebruiken in de klas. Dit is enkel iets wat in de vrije tijd van 

jongeren thuis hoort en dus niet in de les. Ik denk ook niet dat het betrouwbaar genoeg is om zulke 

belangrijke info over school en examens op Facebook te zetten. 

 Ik vind Facebook compleet ongeschikt om in de klas te gebruiken. Facebook is privé. 

 Artikels in verband met Facebook (tijdens de les Nederlands) zijn wel interessant om te gebruiken want ze 

sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen. Facebook zelf vind ik minder geschikt voor gebruik tijdens 

de les. 

 Facebook is privé, volgens mij. Daarom wil ik het met leerkrachten en/of leerlingen niet delen. 

 Ik zou het niet gebruiken in de klas! 

 Nooit gebruiken in een klasomgeving! 

 Het is oké om naar Facebook of andere netwerksites te verwijzen, maar zeker niet om te gebruiken: 

cyberpesten, te veel afleiding, concurrentie 

 Facebook betrekken in het dagelijks lesgebeuren is niet echt een goed idee. Sommige dingen moeten 

gescheiden blijven. 

 Facebook is geen instrument om op school te gebruiken in de lessen. Ook niet als communicatiemiddel in 

schoolcontext! 

 Ik zou het nooit gebruiken in de klas. 

 Niet gebruiken in de klas! 

 Alleen handig in taallessen. Zeker niet in biologie of wiskunde lessen! 

 Niet gebruiken in de klas. 

 Geen Facebook tussen leerlingen en leerkracht! 

 Niet in de school! 

 Goed initiatief om contact te houden met vrienden. 

 Ik zou nooit leerlingen toevoegen op Facebook 

 Geen Facebook tussen leerling en leerkracht 

 Niet in de school 

 Goed initiatief om contact te houden met vrienden 

 Totaal overbodig! Mensen moet je in het echt leren kennen! 

 Ik gebruik Facebook zelden. Ik begrijp de “hype” niet 

 110% tegen gebruik van Facebook in de klas! Zou belachelijk zijn. 
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 Facebook is goed voor vrienden en familie om foto’s te delen, reclame te maken voor evenementen e.d. 

Dit is voor mij echter privé. Je privéleven en professionele leven mengen is not done! Dit moet gescheiden 

blijven. 

 Ik zou niet weten waarvoor je Facebook zou gebruiken in de klas. Ik vind dit niet gepast voor in de klas. 

 Ik denk niet dat het goed is om Facebook te gebruiken in de klas. Dit is enkel iets wat in de vrije tijd van 

jongeren thuishoort en dus niet in de les. Ik denk ook niet dat het betrouwbaar genoeg is om zulke 

belangrijke info over school en examens op Facebook te zetten. 

 Facebook is geen instrument om op school te gebruiken in de lessen, ook niet als communicatiemiddel in 

schoolcontext. 

 Ik zou het nooit gebruiken in de klas. 

 Ik vind Facebook compleet ongeschikt om in de klas te gebruiken. Facebook is privé! 

 Privé en werk gescheiden houden. Er zijn voldoende platformen om lessen te ondersteunen (Smartschool, 

enz.) 

 Artikels in verband met Facebook (tijdens de les Nederlands) zijn wel interessant om te gebruiken, want 

ze sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen. Facebook zelf vind ik minder geschikt voor gebruik 

tijdens de les. 

 Facebook is privé volgens mij. Daarom wil ik het met leerkrachten en/of leerlingen niet delen. 

 Ik zou het niet gebruiken in de klas. 

 Facebook is niet sociaal !! 

 Nooit gebruiken in een klasomgeving. 

 Het is OK om naar Facebook of andere netwerksites te verwijzen, maar zeker niet om te gebruiken: 

cyberpesten! te veel afleiding! concurrentie. 

 Facebook betrekken in het dagelijkse lesgebeuren is niet echt een goed idee. Sommige dingen moeten 

gescheiden blijven. 

 Niet gebruiken in de klas. 

 Alleen handig in taallessen; zeker niet in wiskunde of biologie lessen! 

 Niet gebruiken in de klas. 

Opmerkingen van leraars in opleiding zonder Facebook account: 

 Facebook heeft meer nadelen dan voordelen. Er is wel degelijk sprake van privacy schending als al je 500 

“vrienden” al je foto's kunnen bekijken. De contacten die onderhouden worden door Facebook zijn veel 

te vluchtig. Er zijn genoeg andere, beter middelen. Als Facebook ooit verplicht gebruikt wordt in de klas 

verander ik van school. 

 Als toekomstige leerkracht wil ik me niet persoonlijk engageren op Facebook, maar wil wel dit gebruiken 

in de klas als hiervoor de mogelijkheden bestaan in de schoolgemeenschap. Dus hiermee bedoel ik dat de 

school hiervoor een algemeen account zou hebben waarmee we als leerkrachten daarmee kunnen 

werken, zodat dit onder een bepaalde controle – veiligheid binnen het schoolgebeuren blijft. 

 Het gebruik van Facebook in de klas (als lesvoorbereiding, voorstellingen,…) zou nooit mogen doorgaan! 

Ik ben tegen Facebook omdat het je privacy schaadt (vaak meer dan je denkt!) 

 Ik ken Facebook niet en heb hier geen interesse voor. Ik weet niet hoe het exact werkt. 

 Facebook is voor het privéleven, niet voor in de klas te gebruiken. Je hebt geen controle over wat anderen 

(bevriende mensen) op hun pagina plaatsen en dus weinig controle over wat op uw eigen pagina 

zichtbaar is. Voor contact met leerlingen maakt men beter gebruik van platformen als Smartschool of 

Toledo (indien goed gebruikt) 
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 Ik vind dat Facebook iets is voor in de vrije tijd, niet om te gebruiken in school. 

 Facebook is een goed alternatief voor MSN, waarbij er nu op een efficiëntere manier via de PC met elkaar 

kan “gesproken” worden. Ik vind Facebook echter een hobby waar je voor kiest, maar geen educatief 

platform waar schoolse activiteiten aan verbonden moeten worden. Ik vind het vreselijk hoe kinderen in 

de waan kunnen zijn van een vriendschap die niet bestaat via Facebook. Bovendien bleken er in het 

verleden al heel wat problemen te ontstaan via deze website. Ik begrijp echt niet waarom dit nu ook al zo 

nodig aan het onderwijs moet gelinkt worden. Het gebruik ervan bijsturen (tips voor veilig gebruik, hoe 

privé houden, wie is je vriend, …), oké, maar integreren in lessen, neen! 

 Tijdens stages heb ik gemerkt dat er een aantal leerlingen zijn die gepest worden door het gebruik van 

Facebook. Sommigen zijn zich helemaal niet bewust van de negatieve kanten die aan Facebook 

verbonden zijn. Op een pedagogische studiedag kregen we een sessie i.v.m. Facebook. Hieruit heb ik veel 

geleerd. Verder vind ik niet dat Facebook de sociale contacten bevordert. Iedereen weet wel veel van 

elkaar maar niet door echt met elkaar te praten. Overmatig gebruik van Facebook schendt volgens mij de 

echte sociale contacten.  

 Hoe meer middelen dat er zijn om contact met elkaar te nemen, hoe slechter het wordt gebruikt. Op 

Toledo kunnen we als student onze hele groep bereiken en er wordt weinig op gereageerd. Waarom zou 

ik dan via Facebook gaan? In een toekomstige klas denkt ik er zelf niet aan. 

 Op zich heb ik niets tegen mensen die Facebook gebruiken, maar ik heb een hekel aan personen die alles 

wat ze doen/deden op Facebook zetten. Als later blijkt dat Facebook tijdens de lessen gebruikt zal 

worden, ga ik mij daar niet tegen verzetten. Toch zou ik proberen dit te vermijden, want net zoals mij 

heeft niet iedereen Facebook en het zou erg zijn mensen te verplichten dit aan te schaffen. Beter vind ik 

dan een schoolsite zoals Toledo. 

 Ik denk dat we Facebook best gescheiden houden van het schoolgebeuren, dus niet ter vervanging van 

een elektronische leeromgeving gebruiken. Ik ben er wel van overtuigd dat het thema sociale netwerken 

tijdens de lessen informatica aan bod moet kunnen komen. Het maakt nu eenmaal deel uit van de 

leefwereld van de jongeren. 

 Als leerlingen de kans krijgen om Facebook te gebruiken in de klas is dat goed als dit geen verplichting is. 

Ik ben tegen het gebruik hiervan en als het verplicht zou worden dan weiger ik hieraan mee te doen.  

 Ik denk dat de gevaren van massaal Facebook gebruik in de komende jaren pijnlijk duidelijk gaan worden 

en ben daarom van mening dit zoveel mogelijk te weren in mijn leven. Ik zie ook het nut van Facebook 

niet in, zowel in als buiten de klas. De band tussen leerkracht en leerling is één die zich bijna uitsluitend 

dient af te spelen in het klaslokaal. Ik geloof niet in leerkrachten die uw vriend willen worden, leerlingen 

en leerkrachten kunnen die relatie niet hebben omdat dit het objectieve karakter van de evaluatie, 

begeleiding en overdracht van kennis in gevaar brengt. 

 Ik vind Facebook totaal onnodig in een klas- of schoolgebeuren! Vroeger heeft men het ook altijd zonder 

gedaan en dat kan nu ook. de relatie tussen leerkracht en leerling kan hard veranderen door Facebook.  

 Ik vind Facebook helemaal niet geschikt voor in de klas. Facebook heeft veel negatieve aspecten! 

 Facebook in de klas is geen goed idee 

 Sommige mensen zouden beter meer werken voor school van constant te klagen. Zien school op 

Facebook, een fenomeen dat ik de laatste tijk veel hoor. Sociaal contact is niet gelijk aan contact op 

internet volgens mij. 

 Privé en werk gescheiden houden. Er zijn voldoende platformen om lessen te ondersteunen (smartschool; 

klascement….) 

 Ik zie niet hoe Facebook kan gebruikt worden in de klas… 
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 Totaal overbodig. Mensen moet je in het echt leren kennen. 

 Ik vind het niet kunnen. Er wordt nu al genoeg gedaan om te werken aan het welbevinden van de 

leerlingen maar er moet scheiding zijn tussen school en privé. 

 Ik vind het niet kunnen. Er wordt nu al genoeg gedaan om te werken aan het welbevinden van de 

leerlingen, maar er moet scheiding zijn tussen school en privé 

 Facebook in de klas is geen goed idee. 

 Ik vind Facebook helemaal niet geschikt voor in de klas. Facebook heeft veel negatieve aspecten. 

 Sommige mensen zouden beter meer werken voor school dan constant te klagen over school op 

Facebook, een fenomeen dat ik de laatste tijd veel hoor.  

 Ik zie niet hoe Facebook kan gebruikt worden in de klas. 

3.3 Conclusies uit de enquête bij de leraars in opleiding 
Uit de enquête bij de leraars in opleiding kunnen we de volgende conclusies trekken: 

 Een overgrote meerderheid van de leraars in opleiding heeft een Facebook account. De helft van hen is 

dagelijks gedurende minstens een half uur actief op Facebook.  

 De meest gebruikte functies zijn het plaatsen van foto’s, verjaardagen, het bijhouden van het profiel en 

‘vind ik leuk’.  

 Leraars in opleiding gebruiken Facebook vooral om met bestaande vrienden te praten, als ontspanning en 

tijdverdrijf en om afspraken te maken. Van de onderzochte drijfveren scoren vooral het gebruik in 

schoolverband (leerkrachten contacteren, info vinden over leerkrachten) en het bekendmaken van 

politieke overtuiging laag.  

 Leraars in opleiding zijn zich bewust van potentiële gevaren van gebruik van Facebook, zoals verslaving en 

asociaal worden.  

 Leraars in opleiding vinden dat de school leerlingen en studenten zou moeten wijzen op de gevaren van 

Facebook.  

 In tegenstelling tot leraars in opleiding mét een Facebook account vinden leraars in opleiding zonder 

Facebook account in grote mate dat Facebook de privacy schendt en misbruik maakt van het geplaatste 

materiaal.  

 Leraars in opleiding die Facebook gebruiken zijn hierover globaal zeer tevreden. Ze vinden Facebook ook 

kwalitatief hoogstaand en gemakkelijk te gebruiken.  

 Leraars in opleiding zien weinig tot zeer weinig nut in het gebruik van Facebook in schoolverband. Het 

gebruik van Facebook voor communicatie met leerkrachten, om leerstof over te brengen en te 

assimileren, om schoolresultaten te verbeteren en voor communicatie tussen ouders en leraars, wordt in 

sterke mate afgewezen. Leraars in opleiding zien wel duidelijk een educatief potentieel in het gebruik van 

Facebook voor de verbetering van de communicatie tussen de studenten onderling.  

  



83 
 

4 Algemene conclusies 
Uit de resultaten van de enquêtes bij leerlingen van de tweede en derde graad ASO en TSO en bij leraars in 

opleiding kunnen we de volgende algemene conclusies trekken: 

 Een overgrote meerderheid van de leerlingen van de derde graad ASO en TSO en leraars in opleiding 

heeft een Facebook account en gebruikt Facebook vrij actief. De meest gebruikte functies zijn het 

plaatsen van foto's, het bijhouden van het profiel en 'vind ik leuk'.  

 Onder de leerlingen van de derde graad ASO en TSO gebruiken meisjes Facebook  meer intens dan 

jongens. Meisjes zijn tevredener over Facebook dan jongens 

 De ondervraagden gebruiken Facebook vooral in een sociale context, om informatie uit te wisselen met 

vrienden en om afspraken te maken.  

 De gebruikers zijn in grote mate tevreden over Facebook. Zij vinden het gebruik van Facebook ook 

gemakkelijk en gebruikersvriendelijk.  

 Zowel de leerlingen van de derde graad ASO en TSO als de leraars in opleiding zien weinig nut in het 

gebruik van Facebook in schoolverband voor het overbrengen van leerstof en voor communicatie tussen 

leerlingen, leraars en ouders. Onder de leerlingen van de derde graad ASO en TSO staan jongens minder 

negatief tegenover het gebruik van Facebook in schoolverband dan meisjes. TSO leerlingen staan 

positiever tegenover het gebruik van Facebook in schoolverband dan leerlingen uit het ASO. 

 Leraars in opleiding zien wel een educatief potentieel in het gebruik van Facebook om de communicatie 

tussen studenten onderling te verbeteren.  
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