
Interview Joet Scholten 
 
Algemeen  
Joet Scholten is een stoere stadsjongen van 13 jaar die volop in de puberteit zit. Hij woont in Amsterdam Oud 
Zuid. Hij volgt op dit moment de brugklas van het gymnasium aan het Barleus College in Amsterdam. Zijn 
vrijetijdsbestedingen zijn: tennis, voetbal en hockey.  

 
Cultuur en Sociologie  
Bij Joet komt naar voren dat vriendschappen voor hem voor een groot deel met vertrouwen te maken hebben. 
Hij praat met vrienden over dingen die je niet met iedereen kunt bespreken. Ook maakt hij veel lol en sport hij 
graag samen met vrienden. De begrippen die Joet noemde uit het rijtje zijn: bescherming, communiceren en 
gezelligheid. Joet kent al zijn vrienden van zijn oude school, zijn nieuwe school en sporten. Hij heeft vier vaste 
goede vrienden die hij elke dag ziet, hij kent deze vrienden al zolang hij zich kan herinneren. Als Joet met zijn 

vrienden afspreekt dan gaat hij vaak „chillen‟ op een pleintje of gaat hij samen met ze sporten. Ook gaan ze 
vaak achter de computer op social netwerken speuren. Zijn vriendschappen op school zijn erg belangrijk voor 
Joet, omdat hij daardoor veel mensen kent en daardoor populair is. Joet geeft aan zijn vrienden te 
onderhouden door af te spreken op en na school.  

 
Technologie  
Joet is echt een jongen van deze tijd, hij besteedt heel veel tijd achter de computer op sociale netwerken. Hij 
geeft aan dat hij op Hyves en op Facebook actief is. Op Facebook heeft hij 300 vrienden en op Hyves heeft 
hij er zelfs 450. Echt een populaire jongen. Hij geeft aan dat social media een klein beetje invloed hebben op 
zijn vriendschappen, hierdoor maakt hij gemakkelijker vrienden maar het onderhouden doet hij gewoon door 
met ze af te spreken.  

 
Vertrouwelijk 
Voor Joet zijn vrienden heel erg belangrijk en dierbaar. Hij geeft een 10 aan bij de vraag over hoe dierbaar zijn 
vrienden voor hem zijn. Joet heeft vier beste vrienden, waarvan twee net iets beter dan de andere twee. Hij 
vindt het lastig om vier echt super goede vrienden te hebben. Naast deze vier beste vrienden heeft Joet grote 
vriendengroepen waarmee hij op school samen is en op feestjes. Joet geeft aan zich veilig te voelen bij zijn 
vrienden, omdat iedereen voor elkaar opkomt en elkaar helpt met bepaalde zaken. Volgens hem is iedereen 
eerlijk tegen elkaar. Joet is erg populair en vrienden willen graag met hem afspreken, vrienden luisteren goed 
naar elkaar en daardoor voelt hij zich geaccepteerd. Bij de vraag of hij gepest wordt moet hij lachen en 
antwoord “nee”.  


