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Een differentieel perspectief: De invloed van sociale context op 

de relatie tussen mediageweld en agressie onder jonge adolescenten  

 

Worden tieners agressiever van geweld op televisie en in games? Over het antwoord op deze 

vraag wordt heftig gediscussieerd door ouders, kinderen, journalisten en wetenschappers. 

Sommige van hen zijn overtuigd dat tieners inderdaad agressiever worden van het spelen van 

Call of Duty of Grand Theft Auto, terwijl anderen even overtuigd zijn van het tegendeel. 

Tijdens deze discussies gaat men er vaak impliciet vanuit dat mediageweld alle jongeren op 

dezelfde manier beïnvloedt: Of (alle) jongeren worden agressiever, of ze worden dat 

(allemaal) niet. Maar dit komt niet overeen met onze alledaagse ervaring met media-effecten, 

waarbij nu eenmaal niet iedereen even emotioneel wordt van Love Actually of even opgejut 

wordt door Die Hard. Dit komt doordat er veel verschillen zijn tussen jongeren in 

bijvoorbeeld hun temperament, ontwikkelingsniveau, en sociale context. Het is daardoor niet 

zo logisch om te verwachten dat mediageweld alle tieners op dezelfde manier raakt 

(Valkenburg & Peter, 2013a, 2013b). Het is eigenlijk beter je af te vragen welke jongeren 

agressiever kunnen worden van mediageweld. Dit was het belangrijkste doel van dit 

proefschrift. In plaats van aan te nemen dat het effect van mediageweld op agressie voor 

iedereen hetzelfde is, onderzoekt dit proefschrift of sommige adolescenten kwetsbaarder zijn 

voor mediageweld. Daarbij keken we naar de sociale omgeving van adolescenten – hun 

familie, ouders en vriendjes – en hoe dit de relatie tussen mediageweld en agressie 

beïnvloedt.  

 

Conclusies 

Voor dit proefschrift is een grootschalig onderzoek opgezet waarbij zo’n 500 Nederlandse 

gezinnen met jongeren tussen de 10 en 14 jaar meerdere jaren werden gevolgd. Dit 

proefschrift bevat de resultaten van vijf wetenschappelijke artikelen die samen aanleiding 

geven tot vijf conclusies over de relatie tussen mediageweld en agressie: 

1. Mediageweld leidt niet voor alle adolescenten tot een toename in agressief gedrag. 

2. Sommige adolescenten worden wel agressiever door het spelen van gewelddadige 

games en het kijken van gewelddadige televisieprogramma’s. Bij jongeren die 

opgroeien in een gezin met veel conflict en bij jongeren die veel agressie ervaren 

onder hun vriendjes hing mediageweld samen met meer agressief gedrag.  



3. Andere jongeren lijken juist minder agressief te worden van mediageweld. Voor 

jongeren in een positieve of neutrale sociale context (een omgeving zonder agressie in 

het gezin of in de vriendengroep) hing mediageweld niet samen met agressie, of zelfs 

met minder agressie op een later moment.  

4. De reden dat sommige jongeren meer, en anderen minder agressief worden door 

mediageweld is dat jongeren in verschillende sociale contexten zulke media-inhoud 

verschillend ervaren. Zo voelden tieners in gezinnen met veel conflict meer 

opwinding (arousal) tijdens het spelen van gewelddadige games, en dit hing samen 

met meer agressie. Bij jongeren met veel agressieve vrienden hing mediageweld 

samen met een sterkere perceptie dat hun vrienden agressie goedkeuren. Maar 

jongeren waarvan de vrienden niet agressief waren, dachten juist dat hun vrienden 

agressie minder goedkeuren als gevolg van mediageweld. Deze verschillen in 

perceptie hingen vervolgens samen met respectievelijk meer en minder agressief 

gedrag.  

5. Als laatste laat dit proefschrift zien dat meetinstrumenten waarin adolescenten zélf 

inschatten hoeveel mediageweld ze gebruiken, geschikt zijn om blootstelling aan 

mediageweld te meten. Er is echter wel nog ruimte voor verbetering.  

Deze bevindingen laten zien dat het zinvol en noodzakelijk is om rekening te houden met 

verschillen tussen mediagebruikers in onderzoek naar media-effecten. Zo kunnen we beter 

begrijpen hoe subtiele media-effecten plaatsvinden in het echte leven. Daarnaast geeft dit 

proefschrift aan dat meer aandacht voor de rol van sociale omgeving in media-onderzoek 

gegrond is. 

 

Aanbevelingen voor de praktijk 

Voor de dagelijkse praktijk van  bijvoorbeeld ouders, docenten en andere professionals die 

met kinderen omgaan, levert dit proefschrift twee aanbevelingen op. Ten eerste is 

mediageweld niet direct problematisch voor de meerderheid van kinderen en 

adolescenten. De meeste kinderen die meededen aan dit onderzoek werden met het 

verstrijken van de tijd niet agressiever door het spelen van gewelddadige games of kijken 

naar gewelddadige televisieprogramma’s. De resultaten geven dus geen aanleiding tot 

grootschalige one-size-fits-all interventies waarin gewelddadige games uit de winkels worden 

verwijderd of ouders worden aangemoedigd om mediageweld te verbieden. Tegelijkertijd 

suggereert dit proefschrift ook niet dat kinderen eindeloos gewelddadige games en 

televisieprogramma’s kunnen gebruiken. Het gezegde “alles waar te voor staat, is slecht” gaat 



ook hier op, en kinderen zijn soms nog niet klaar voor bepaalde inhoud vanwege hun leeftijd. 

Het is daarom belangrijk dat ouders optreden als begeleiders van het mediagebruik van hun 

kinderen, omdat zij zich in de beste positie bevinden om te beoordelen of bepaalde inhoud 

geschikt is voor hun kind. Om dit te bereiken kunnen ouders proberen meer te weten komen 

over de media die hun kinderen willen gebruiken, bijvoorbeeld door beoordelingssystemen 

als Kijkwijzer of PEGI (Pan European Game Information) te gebruiken, of media zelf te 

gebruiken (bijvoorbeeld samen met hun kinderen), en door hun eigen expertise als ouder in te 

zetten.   

 Ten tweede zijn zorgen over mediageweld wél gegrond voor jongeren die in een 

negatieve sociale omgeving opgroeien. Mediageweld is een bijkomende risicofactor voor 

adolescenten in gezinnen met veel conflict of met agressieve vrienden. Wel was het effect 

van mediageweld op agressie ook in deze kwetsbare groep nog steeds vrij klein. Voor 

docenten en hulpverleners die met zulke tieners en hun families werken, is het goed om te 

weten dat minder blootstelling aan gewelddadige games of televisieprogramma’s (zeker als 

dat in samenspraak met de tiener gebeurt) een kleine maar behulpzame stap in de juiste 

richting kan zijn. 

 

Dit proefschrift draagt bij aan de wetenschappelijke literatuur en het publieke debat door te 

onderzoeken welke adolescenten agressiever worden door mediageweld, in plaats van aan te 

nemen dat zulke effecten aan- of afwezig zijn voor alle jongeren. Hoewel het debat over 

effecten van mediageweld suggereert dat effecten óf groot en belangrijk, óf klein en 

onbelangrijk zijn, concludeert dit proefschrift dat mediageweld een klein maar betekenisvol 

effect kan hebben op agressie onder jongeren. Adolescenten in een negatieve sociale context 

worden na verloop van tijd iets agressiever door het spelen van gewelddadige games of het 

kijken van gewelddadige televisie-programma’s. Aan de andere kant lijken adolescenten in 

normale of positieve sociale omgevingen niet agressiever of juist iets minder agressief te 

worden van mediageweld. Dit laat zien dat er geen one-size-fits-all antwoord is op vragen 

over media-effecten. In plaats daarvan is het relevanter – theoretisch, empirisch en praktisch 

– te erkennen dat media een complexe rol speelt in het leven van jongeren. Door een andere, 

differentiële blik te werpen op de klassieke kwestie van mediageweld en agressie, levert dit 

proefschrift nieuwe inzichten en een stap naar een meer gebalanceerd inzicht in de effecten 

van mediageweld. 

 


