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Sms in de peiling
ervaringen van jongeren en volwassenen

Hanny den Ouden                     Carel van Wijk
Peter Broeder

Het taalgebruik van jongeren laat de afgelopen 100 jaar 
een voortdurende verschuiving zien.

Via de Joop ter Heul spraak   (knalfuif, puik, mieters, honneponnig)

het jargon van de jaren 60 (te gek, ludiek, flippen)

en een voortschrijdende amerikanisering      (jeans, chart, party)

zijn we beland in de wereld van de digitale media, 
de wereld van digitaal en netspeak.

Jongerentaal was tot voor kort iets wat ontstond en leefde in het 
mondelinge taalverkeer. 
Door de nieuwe media wordt nu ook het geschreven woord erbij 
getrokken. 

Wat is er gebeurd?

Wat is daar mis mee?

‘Maatschappelijk’ is er zorg ontstaan 
door twee specifieke kenmerken 
van het moderne communiceren:
1. het betreft geschreven taal,
2. het betreft gemediëerde communicatie.

Er wordt een aanslag gepleegd
door 1. op de spelvaardigheid,
door 2. op de omgangsvormen.

Waar gaat nu de discussie over?

Zoals wel vaker gebeurt 
wanneer er iets nieuws op ons afkomt, 
ontstaat de commotie door een extreem geval.

In de wereld van het schrijfonderwijs
stond rond 2002 opeens centraal:
“het door de leerkracht geweigerde opstel 
van een dertienjarig meisje uit Schotland”. 

Waarover de discussie begon   I

My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2go2 NY
2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kds FTF. ILNY,
it's a gr8 plc. Bt my Ps wr so {:-/ BC o 9/11 tht
they dcdd 2 stay in SCO & spnd 2wks up N.
Up N, WUCIWUG -- 0. I ws vvv brd in MON. 0
bt baas & ^^^^^. AAR8, my Ps wr :-) -- they
sd ICBW, & tht they wr ha-p 4 the
pc&qt...IDTS!! I wntd 2 go hm ASAP, 2C my
M8s again. 2day, I cam bk 2 skool. I feel v O:-)
BC I hv dn all my hm wrk. Now its BAU ...

Waarover de discussie begon  II

My smmr hols wr
CWOT. B4, we usd
2go2 NY 2C my bro,
his GF & thr 3 :-@
kds FTF. ILNY, it's a
gr8 plc. Bt my Ps wr
so {:-/ BC o 9/11 tht
they dcdd 2 stay in
SCO & spnd 2wks
up N. Up N,
WUCIWUG -- 0. I ws
vvv brd in MON. 0 bt
baas & ^^^^^.

My summer holidays were a complete
waste of time. Before, we used to go
to New York to see my brother, his
girlfriend and their three screaming
kids face to face. I love New York, it's
a great place. But my parents were so
worried because of September 11 that
they decided to stay in Scotland and
spend two weeks up north. Up north,
what you see is what you get --
nothing. I was extremely bored in the
middle of nowhere. Nothing but sheep
and mountains.
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Wordt de spelvaardigheid minder? 

Resultaten zoals deze hebben geleid tot krantenkoppen als:

Texting 'is no bar to literacy‘ (Guardian, 2004)

Texting can b gd 4 ur kids (New Scientist, 2006)

The Death of English (LOL) In an experiment, the more adept children 
were at text messaging, the better they did in spelling and writing. 
(Newsweek, 2008)

Het meest serieuze onderzoek is aan Coventry University 
verricht door Plester, Wood e.a. (2008, 2009).
Hun bevinding was dat actiever gebruik positief samenhing 
met (aspecten van) schrijfvaardigheid (‘literacy’).

Worden de omgangsvormen slechter? 

Van de gevolgen voor schrijfvaardigheid
is de aandacht aan het verschuiven naar 
- motieven voor gebruik en de doorwerking daarvan,
- betekenisaspecten van de communicatie. 

►Wat gebeurt bij het sms’en kan niet begrepen worden 
vanuit het fenomeen flaming op discussieforums.
Het past niet in de discussie over taalverruwing.

Het sms’je is een genre waarvoor we nog op zoek zijn 
naar de ’adequate omgangsvorm’ 
zoals we dat eerder ook al hebben moeten ontwikkelen voor 
zakenbrief, telegram, telexbericht, telefoongesprek, email ....  

zie Naomi Baron’s 
‘Alphabet to email; how written English evolved and where it is heading’

Worden de omgangsvormen slechter? 
Om zicht te krijgen op gebruiksregelmatigheden doen wij ook  
experimenteel onderzoek naar “de pragmatiek van het sms’en”:

- Hoe vaak gebruikt men digitaal in een berichtje?
En is dat afhankelijk van bepaalde persoonskenmerken, sociale factoren,
taalvaardigheidaspecten ….?

- Waar past men digitaal toe: 
verspreid over hele bericht of geconcentreerd in bepaalde posities cq 
bij bepaalde typen informatie?

- Past men mate en type aan aan de ontvanger:
doet het ertoe hoe vertrouwd men daarmee is?

- Past men mate en type aan aan de boodschap: 
doet het ertoe hoe belastend / indringend / ernstig … die is?

Voorlopige resultaten wijzen uit dat men niets “zo maar” doet. 
Met name de relatie met de ontvanger en de positie in het bericht 
bepalen het gebruik van elementen uit de digitaal.

Waar hebben we het over 

en wat is daarmee aan de hand? 

Wat ontbreekt in de (somtijds emotionele) discussie, 
is informatie over wat er nu feitelijk aan de hand is.

Wij gaan in deze presentatie op twee thema’s iets verder in:

• Wat is nu precies die digitaal van jongeren?
Wij bespreken dit aan de hand van een opsplitsing naar 11 subtypes.

• Hoe gaan jongeren (en volwassenen) om met sms?
Wij bepreken dit aan de hand van de bevindingen uit een survey.
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lexicaal

ortho-

grafisch

iconisch

lenen

op basis van

uitspraak

symbolen

tekens

verruimen

afkorten

verklanken

op basis van

spelling

benadrukken

enniewee (=anyway), ut feessie

GEEN kans!!!,  mooiiii

pics, favo, celeb, apps

vet, bagger, strak, zooi, geniaal

chillen, übercool, gamen, cute

indikken

weglaten

schenden

☺ xxx  </3 (=gebroken hart)

@   &   +   €

btje (beetje), ver3t (verdriet), k= (kiss) 

lkkr (lekker), idd (inderdaad), gwn (gewoon)

allez, egt, nix, zorry, sgatjuz, mailig, oto

vervangen beter (=ik raad je aan), later (=tot ziens)

Kenmerken van digitaal onder jongeren
ontleend aan sms-berichten, chat-gesprekken en postings op internetforums Hoe gaan we om met sms?

Om zicht te krijgen op 
hoe men doet met sms en denkt over sms 
hebben wij voorjaar 2011 een survey afgenomen
onder 931 jongeren en 231 volwassenen.

De volwassenen waren gemiddeld 47.7 jaar (sd 9.76).

De jongeren waren in gelijke mate afkomstig
van vmbo/mbo (16.1 jaar) en havo/vwo (16.7 jaar); 
11 procent was van allochtone herkomst.

Beide seksen waren in alle subgroepen 
in gelijke mate vertegenwoordigd. 
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Onderzoeksvragen

De survey omvatte vier onderdelen:

1. Feitelijk gebruik sms (hoe vaak?, met wie?)

2. Opinies over sms’en (gebruik, belang, beleving)

3. Opinies over digitaal (gebruik, norm, beleving)

4. Feitelijk gebruik digitaal(iconisch, lexicaal, orthografisch)

Feitelijk gebruik sms

Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje
Vmbo/
mbo

Havo/
vwo

Aantal sms’jes verstuurd 
op een doordeweekse dag 12.04 14.80 15.32 11.51 3.64

Aantal sms’jes ontvangen
op een doordeweekse dag

12.46 15.56 16.09 11.94 3.80

Aantal personen 
met wie sms-contact

11.10 10.94 11.14 10.89 8.45

Opinies over sms’en
Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje
Vmbo/
mbo

Havo/
vwo

(n=468) (n=463) (n=472) (n=459) (n=231)

Gebruik
Met wie ik sms, die zie en spreek ik ook 
vaak

91.0 93.9 90.4 94.6 85.2

Ik sms liever dan dat ik even opbel 57.7 63.7 60.1 61.4 26.1

Belang
Ik hou overdag mijn mobieltje voortdurend 
in de gaten

65.1 81.6 76.1 70.5 42.6

Als ik ga slapen, laat ik mijn mobieltje 
aanstaan

78.4 87.2 85.4 80.1 59.1

Ik vind het prettig om hele dag bereikbaar 
te zijn

82.9 92.4 87.7 87.6 68.7

Ik voel me niet compleet als ik niet kan 
sms’en

32.6 50.5 49.6 33.3 21.7

Beleving
Door mobieltje heb ik regelmatig het 
gevoel geen rust te krijgen

19.3 17.8 20.0 17.0 25.7

Door mobieltje word ik regelmatig 
afgeleid van wat ik doe

50.5 63.3 60.9 52.7 27.4

Opinies over digitaal

Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje
Vmbo/
mbo

Havo/
vwo

(n=468) (n=463) (n=472) (n=459) (n=231)

Gebruik
Ik maak regelmatig spelfouten door 
onhandig typen

42.3 30.0 42.6 29.6 41.3

Norm
Ik heb bij sms een ander taalgebruik dan
bij school-/schrijfwerk

72.6 65.2 68.2 69.7 33.5

Ik vind het belangrijk om in sms alle 
woorden goed te spellen

40.4 46.2 32.8 54.0 75.7

Beleving
Ik kan me ergeren aan de taal in sms’jes 35.9 47.3 33.7 49.7 50.4

Ik raak geïrriteerd als ik taal in sms niet 
direct begrijp

47.0 51.6 49.4 49.2 58.7

Percentage respondenten 

dat term in sms’jes gebruikt

Feitelijk gebruik

iconische termen

Meisjes iets actiever dan jongens; 
geen systematisch verschil tussen opleidingen.

Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje vmbo/
mbo

havo/
vwo

(n=468) (n=463) (n=472) (n=459) (n=231)

iconisch xxx 79.9 97.2 88.6 88.5 72.2

:) 89.5 94.4 91.1 92.8 48.7

zzzz 12.6 15.8 18.0 10.2 7.8

Percentage respondenten 

dat term in sms’jes gebruikt

Feitelijk gebruik

lexicale termen

Jongens iets actiever dan meisjes (z=2.13, p<.05);
geen systematisch verschil tussen opleidingen.

Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje vmbo/
mbo

havo/
vwo

(n=468) (n=463) (n=472) (n=459) (n=231)

lexicaal
lenen

cool 78.6 73.7 72.9 79.5 29.1
chill 74.9 65.9 72.0 68.8 15.2
dissen 25.9 16.8 26.7 15.9 4.8

lexicaal
verruimen

vet 79.7 75.9 73.1 81.6 27.0
vaag 66.1 68.7 66.5 68.3 23.6
lauw 20.7 11.0 19.3 12.4 4.8

lexicaal
afkorten

irri 33.3 38.2 43.3 27.9 9.9
pics 33.1 29.2 33.3 29.0 12.2
app 33.5 27.0 30.7 29.8 9.6
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Percentage respondenten 

dat term in sms’jes gebruikt

Feitelijk gebruik

orthografische termen

Geen systematisch verschil tussen seksen; 
vmbo/mbo wel iets actiever dan havo/vwo (z=1.96, p<.05).

Jongeren

Volwas-
senen

Sekse Opleiding

jongen meisje vmbo/
mbo

havo/
vwo

(n=468) (n=463) (n=472) (n=459) (n=231)

orthografisch
indikken

ff 91.7 86.6 90.5 87.8 53.7
suc6 48.1 47.0 51.5 43.4 27.4
nix 33.8 26.6 39.2 20.9 11.7

orthografisch
weglaten
Nederlands

idd 88.4 90.9 88.9 90.4 34.9
mss 49.6 52.7 48.3 54.0 16.6
btg 42.5 57.0 57.2 42.0 8.3

orthografisch
weglaten
Engels

LOL 49.1 42.1 48.1 43.1 14.3
bff 11.3 31.1 26.9 15.3 3.0
CU 11.3 14.5 13.8 12.0 8.3

Conclusie

Het mobieltje en daarmee sms wordt gebruikt voor een vrij beperkte 
in-group die men ook zo al regelmatig spreekt. 
Dit is een verschil met contacten op het internet die vaker onbekend en zelfs 
anoniem zijn. Het taalgebruik in beide media kan mede daarom niet  zo maar 
aan elkaar gelijk gesteld worden.

Het taalgebruik bij sms moet bij de jongeren voor iets minder dan de 
helft correct gespeld zijn; zij ergeren zich er anders zelfs aan.

Ongeveer 70 procent geeft aan dat hun taalgebruik bij sms verschilt 
van dat bij andere (schrijf)taken.

Deze bevindingen in combinatie met de geringe frequentie van digitaal 
in sms’jes (2 à 3 gevallen per bericht is een gangbare schatting) geven 
weinig reden om te denken dat er sprake is van een bedreiging van de 
taalvaardigheid of van de goede manieren.

Thanx  vr jullie aand8


