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Onderzoek:

WIE MAG ALLES
			VAN MIJ WETEN?
			

Via het internet staan we in contact met de hele wereld. Via de apps,
games en sites die we gebruiken delen we van alles met elkaar. Foto’s,
tekstberichten, filmpjes, muziekplaylists, highscores, huiswerkopdrachten...
wat deel je eigenlijk niet? Mag iedereen alles van je weten?

• Wat betekent het woord privacy?
• Hoe belangrijk is privacy voor jou?
• Is het iets waar je bewust mee bezig bent?

Breng je internetgebruik in kaart!
Ontdek of je iets te verbergen hebt en wat je met wie
wilt delen. In 4 stappen weet je wanneer je jouw privacy
belangrijk vindt. Succes!

Stap 1.
Wie zie ik (in ‘t echt, offline) en
			hoe vaak?
Breng in kaart wie je in het echt ziet. Offline dus, ‘in real life’.
Wie zie je dagelijks, wie zie je minder vaak en wie zo af en toe? Denk
aan je familie, je vrienden, leerlingen en leraren op school, buren,
vrienden op de sportclub, etc.
Gebruik hiervoor de linkerkolom op het invulblad.
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Stap 2.
Welke apps, games of sites gebruik
			ik?
Je maakt een persoonlijke kaart van welke diensten je gebruikt op
internet: Denk aan apps op een smartphone of programma’s op een laptop,
websites, social media, online games, alles wat je op internet doet. Hoe
vaak gebruik je deze internetdiensten?
Teken de logo’s van je apps, games en sites in de linkerkolom op het
werkblad. Als je iets écht heel vaak gebruikt, dan kan je het logo
groter tekenen.

Stap 3.

Wie spreek ik online?
Welke mensen die je offline ziet, spreek je ook online?
Teken een lijn tussen de apps die je gebruikt en de mensen met wie je
contact hebt.
Schrijf bij de lijn waarvoor jullie elkaar online spreken. Bijvoorbeeld:
Met mijn sportclub Whatsapp ik om samen te fietsen. Of: Met mijn
buurmeisje game ik.
Zijn er ook mensen die je nooit online ziet of spreekt? Omcirkel deze.
Zijn er mensen die je alleen online ziet en nooit in het echt? Teken hen
er los bij.

Stap 4.

Wat deel ik met wie?
Deel je al je informatie met iedereen?
a)

Knip de kaartjes uit van het Knipvel: Wat deel ik met wie?

b)

We beginnen met Stelling 1 t/m 4. Beeld je in dat een stelling
over jou gaat. Met wie zou je dit als eerste delen?
		
- je ouders?
		
- de klas?
		
- je beste vriend(in)?
		
- je meester of juf?
		
- Google? (iets opzoeken in de zoekmachine)
c)

Voor deze mensen (of dieren) staan er enveloppen. Stop het kaartje
in de envelop van je keuze.

d)

Hierna mag je zelf stellingen verzinnen op de blanco kaartjes.
Schrijf het op de kaartjes en doe de kaartjes in de betreffende
enveloppen. Dit is anoniem, je hoeft je naam er dus niet op te
schrijven.
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Wie zie ik...

in ‘t echt, offline...
(familie, vrienden, klasgenoten, etc.)

Welke apps, games of sites gebruik ik...
... elke dag?

... elke dag?

... 2 of 3 keer per week?

ken
pre
s
te
af
om

... 2 of 3 keer
per week?

... 1 keer per week?
... 1 keer
per week?

... 1 of 2 keer per maand?
... 1 of 2 keer
per maand?

Wie spreek ik ook online?
Via welke apps, games of sites?
> Trek lijnen tussen de persoon en de app of site;
> Schrijf erbij wat je zoal deelt met elkaar.
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Stelling

Ik heb straks een toets,
maar ik heb niet geleerd...

Stelling

Stelling

Wat deel je alleen
met je ouders?

Ik heb gewonnen met voetbal/
hockey/trefbal en ben er
super blij mee!

Stelling

Ik heb nogal vaak
hoofdpijn en denk dat ik
een bril nodig heb.

Ik heb iemand verkering
gevraagd, maar diegene
wilde niet.

Wat deel je alleen met je
beste vriend(in)?

Wat deel je alleen met je
meester of juf?

Wat deel je met de
klas?

Wat deel je alleen
met je huisdier?

