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2 31. Mobile Oxygen

De burger niet naar, maar aan de knoppen

De onschuldige tijd van de passieve kijkbuiskinderen is voorbij. Wie had 
kunnen voorspellen dat gevestigde branches zoals de (publieke) omroepen, 
(educatieve) uitgeverijen en zelfs de Haagse politiek onder druk zouden komen 
te staan van de man, vrouw en jeugd in-de-straat die zich laat horen? Was 
de burger vóór internet aangewezen op poortwachters zoals mediamakers, 
auteurs en politici én op docenten, bibliotheekmedewerkers en ouders; met 
de komst van internet zit de burger aan de knoppen. Het is de burger die 
invloed uitoefent en zijn boodschappen via sociale media zoals Twitter de 
maatschappij inslingert. Positieve en negatieve geluiden. Het zijn de dreigtweets 
van jongeren die de politie tot wanhoop drijft. Het zijn de werkgevers die 
reputaties van sollicitanten online checken. Het zijn de weblogs die een nieuwe 
publieke omroep worden. Welkom in de nieuwe wereld waar de makelaars en 
reisbureaus verdwijnen, omdat consumenten hen niet langer nodig hebben nu 
zij toegang hebben tot Marktplaats en particuliere toeristenwebsites. Huidige generatie smartphones eerste signalen

van ‘mobiel leven’ 

De Cisco studie (september 20111) Connected World Technology Report 
geeft aan dat alles wat we momenteel aan technologische veranderingen mee 
maken razendsnel en bijna 1:1 worden opgepikt door jeugd. ‘Ruim de helft van 
de jongeren vindt internet onmisbaar. Voor een op de drie studenten en jonge 
werknemers is internet zelfs een basisbehoefte vergelijkbaar met eten, drinken, 
onderdak en zuurstof. Twee van de volgens Cisco belangrijkste conclusies 
uit het onderzoek zijn dat jongeren steeds vaker voor online interactie kiezen 
en dat mobiele devices steeds belangrijker worden voor hen.’ De interactieve 
toegangstechnologie wordt omarmd door jongeren omdat deze voorziet in een 
wezenlijke behoefte: in contact zijn met de wereld, en een volwaardige bijdrage 
leveren aan de wereld. Jongeren zijn door internettechnologie wereldburger. 
Sociale media zullen in eerste instantie worden geleid door (nieuwe) bedrijven, 
maar het zijn de jongeren die met nieuwe ideeën komen en die in staat 
zullen zijn de wereld met een muisklik te beïnvloeden en te veranderen. De 
nieuwe generatie Mark Zuckerbergs staat te trappelen. Mobiel leven wordt 
standaard omdat het eenvoudigweg technologisch kán en omdat jeugd van 
mening is dat mobiel leven móet.

 
 1 www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.html

 Ouders, 
onderwijs, 

bibliotheken en 
overheid zijn niet 

langer poortwachter 
van kennis en 
communicatie

Wij stellen voor 2012 - 2013 
3 jeugd & media-trends vast  

1. Mobile Oxygen
2. Praxis Leren
3. Acces-soires
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de WIFI-generatie staat op

http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://blog.rightmobilephone.co.uk/can-you-live-without-your-mobile-phone/
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4 53. Acces-soires2. Praxis Leren

Direct uit de trend Mobiel Leven Wordt Standaard volgt de tweede trend: 
fulltime leren wordt mogelijk. Jongeren zijn niet langer afhankelijk van hun 
poortwachters: docenten, ouders en politieke leiders. Jongeren zoeken en 
bieden zélf informatie middels hun eigen online platformen. Deze platformen 
zullen voor de buitenwacht, de poortwachters, onzichtbaar én ontoegankelijk 
zijn. Het effect op vele gevestigde instituties zal revolutionair zijn. Poortwachters 
zullen niet weten wat hen overkomt: vanwege de snelheid en de schijnbare 
spontaniteit van de sociale media waar jeugd zich op beweegt zullen de 
huidige poortwachters zich overvallen voelen. Omdat veel poortwachters niet 
in staat zijn om zich open, nieuwsgierig en onbevooroordeeld op te stellen, 
zal dit tot vele fricties leiden. Fricties die zich binnen school-, gezins-, en 
landsmuren zullen afspelen. Poortwachters zullen tevergeefs proberen oude 
hulpmiddelen zoals regulering, blokkering en filtering de situatie weer onder 
controle te krijgen. Mobiel leven betekent dat de wereld open ligt, jeugd leeft in 
een wereld zonder grenzen en is in staat fulltime te leren. Kennis ligt op straat. 
Ook kennis die onwaar is. Poortwachters zullen naar een nieuwe rol zoeken, 
niet langer van kennismakelaar maar van kennis- en mediacoach. Tegelijkertijd 
leert jeugd door. Peergroup educatie wordt wezenlijk: via online platformen 
zoals games en andere sociale media delen leeftijdgenoten kennis en wordt 
kennis onderling ontwikkeld. 
 
 

De voornoemde trends zijn alleen mogelijk als technologie zich verder 
ontwikkelt. De apparaten die we tegenwoordig gebruiken zullen in ijltempo 
veranderen, vooral van uiterlijk. De nieuwe generatie apparaten zien er niet uit 
als een telefoon, een computer, een laptop of zelfs een tablet. Binnen 5 jaar tijd 
zullen we lachen om de mobiele telefoons. De koelkasten van morgen zijn de 
gadgets van nu. Apparaten zullen worden geïntegreerd in ons dagelijks leven, 
waar het van belang is dat een apparaat niet meegenomen moet worden of kwijt 
kan worden geraakt. Mobiele media zullen worden geïntegreerd in kleding en 
meubels. De iPad van morgen is een muur, die door een ieder te gebruiken is 
omdat iedereen simpelweg inplugt in de eigen mediawolk (cloud) waar de eigen 
content in wordt bewaard. Zoals futurist Marcel Bullinga in zijn boek The Future 
Cloud4 beschrijft, voorspelt en verwelkomt. In feite zullen we slechts op zoek 
zijn naar schermen, waar we op elk gewenst moment gebruik van maken omdat 
via b.v. onze kleding (waar een kleine beamer in verborgen zit) de gewenste 
content zichtbaar wordt. Zie recente voorbeelden zoals de schouderbeamer  
OmniTouch2 en de interactieve muur Nebula Wall3 Omdat apparaten 
onherkenbaar worden is het van groot belang dat o.a. onderwijs zich bewust 
wordt van deze technologische toekomst. Wie bijvoorbeeld mediaprotocollen 
instelt en zich niet bewust is van deze 3e mediatrend, loopt bij voorbaat al 
hopeloos achter. Wie in zo’n protocol louter mobieltjes wil verbieden, mag zich 
de vraag stellen of de school in de toekomst knopen, armbanden, en ringen  
zal verbieden omdat deze immers de nieuwe mobieltjes zullen zijn. 
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2  OmniTouch: www.youtube.com/watch?v=Pz17lbjOFn8
3  Nebula Wall: www.youtube.com/watch?v=tMB6HZ_bZK0
4  Welcome to the Future Cloud, door Marcel Bullinga www.futurecheck.nl
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6 7De WIFI-generatie

Wees voorbereid op de toekomst: ga mee! 

Onze maatschappij bevindt zich in een ware 
revolutie. Een spannende revolutie vol uitdagingen 
waar onderwijs, bibliotheken, bedrijven, 
overheden en opvoeders de vraag wordt gesteld: 
wat doet u? Remt u de toekomst af, of gaat u mee 
met deze flow? Het is onze filosofie dat kinderen 
en jongeren recht hebben op educatie. In de 

gemedialiseerde samenleving waarin de jeugd van nu opgroeit is hierin niets 
veranderd. Groei mee. Denk mee. Pas u en uw functie of vak aan. Kinderen 
hebben immers recht op hun eigen toekomst, niet op ons verleden. 

We nodigen u bij deze uit. 

Bamber Delver & Liesbeth Hop
Interviews en contact: 072 888 7 222 

Het boek De WIFI -generatie:  

Op 28 januari 2010 werd het 

boek De WIFI-generatie aan-

geboden aan de toenmalige 

staatssecretaris van EZ Frank 

Heemskerk. Aan de hand van 

vele interviews stelden de au-

teurs Delver en Hop (namens de 

Nationale Academie voor Media 

en Maatschappij) 10 kenmerken 

vast van de zogeheten WIFI-

generatie, jongeren die via hun  

mobiele media zoals smart-

phones 24 uur per dag online 

zijn. Het boek geldt vandaag de dag als hét visionaire standaardwerk over 

jeugd op het mobiele internet. Het boek beschrijft hoe razendsnel de ont-

wikkelingen van jeugd en digitale/mobiele technologie gaan, maar geeft 

ook adviezen hoe onderwijs, overheid, ouders en bedrijfsleven kunnen in 

spelen op deze revolutionaire ontwikkelingen. Mei 2011 liet de Nationale 

Academie voor Media en Maatschappij opnieuw van zich horen door het 

grootschalige onderzoek ‘Schoolbeleid en mobieltjes een ware chaos’, gelan-

ceerd in het NOS Journaal en landelijk door vele media opgepakt. Het on-

derzoek lag in het verlengde van de inhoud van de publicatie van De WIFI-

generatie. Het boek was spoedig uitverkocht. Anno 2012 is tweede druk  

verschenen, waar beide auteurs verder ingaan op hun gedachtegoed en voor-

spellingen die o.a. door het Sociaal Cultureel Planbureau in haar onderzoek  

‘Kinderen en internetrisico’s’ (november 2011) inmiddels worden gestaafd.5 

• Informatie over de tweede druk: www.dewifigeneratie.nl 

• Bestellen via: www.mediawijsheidwinkel.nl 

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij stelt zich tot doel de 
mediawijsheid van jeugd en hun opvoedprofessionals actief te verbeteren. 
De Academie biedt deskundigheidsbevordering voor een brede doelgroep 
van (opvoed)professionals zoals leerkrachten en docenten, bibliotheek- en 
mediatheek medewerkers, jeugdhulpverleners, politiemensen en anderen die 
dagelijks met jeugd in contact staan. 

5 Sociaal Cultureel Planbureau: www.scp.nl/content.jsp?objectid=28027

 
www.mediaenmaatschappij.nl 
academie@mediaenmaatschappij.nl
Vestigingsadres:
Wildenborch 31
1082 KB Amsterdam

http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://www.mediaenmaatschappij.nl
http://www.dewifigeneratie.nl 
http://www.mediawijsheidwinkel.nl 
http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=28027
http://www.mediaenmaatschappij.nl 
http://www.mediaenmaatschappij.nl
mailto:academie%40mediaenmaatschappij.nl?subject=Welcome%20to%20the%20flow%21

