2.1.

en

Tijd om eens kritisch na te denk

Gegevens (1) waarvan is vastgesteld dat ze accuraat en juist
zijn, (2) die specifiek zijn en georganiseerd voor een bepaald
doel, (3) die gepresenteerd worden binnen een context die er
betekenis en relevantie aan geeft en (4) die kunnen leiden tot
een beter inzicht en een afname van onzekerheid. 6

Informatie

Internet is
tweerichtingsverkeer.
Leerlingen zouden les moeten
krijgen over hoe ze alles
wat op het internet staat,
kunnen gebruiken en opslaan.

Informatie:
Graag of niet!

Ik gebruik het internet als
hulpmiddel om mijn huiswerk
te maken, daar staat zoveel
informatie op, soms te veel.
Wat voor informatie krijgen
wij van het internet?
Wat voor informatie plaatsen
wij op het internet?

Josh

Het internet is zo
handig om dingen te
kopen: ik bekijk kleren
in de winkels en koop
ze dan goedkoper
online!
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Ooit heb ik eens een website
gebruikt en vervolgens besefte ik
dat de informatie niet juist was –
het was totale tijdverspilling.

Charlotte

Ik zit in een band en we gebruiken het net om
informatie over onze optredens te delen en
om video’s te uploaden van nieuw materiaal dat
we opgenomen hebben. Ik weet niet zeker of
veel mensen het bekijken, maar de mensen die
weten dat het er staat, bekijken het en het
is een goede manier om snel en eenvoudig een
heleboel mensen te bereiken.

Je moet zoveel informatie online
zetten wanneer je iets wilt doen,
ik maak me altijd een beetje
zorgen wanneer ik mijn adres
en telefoonnummer moet geven.
Ik bedoel, een e-mailadres is
waarschijnlijk oké, maar ik heb er
meer dan één aangemaakt, voor het
geval je een heleboel spam en junkmail
krijgt.

Livi

BusinessDictionary (2012), ‘‘Information’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/information.html, geraadpleegd op 20/08/2012.
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Wat voor informatie haal je
van het internet?

Wat voor informatie
laat je achter op het internet?

WAAR OF NIET WAAR? We denken allemaal dat we niet in een scam zouden trappen. Maar de waarheid is dat de oplichters beter worden en wij niet per definitie slimmer. Hoe vaak zien we niet een pop-up
met de mededeling dat we de eerste prijs gewonnen hebben of dat we speciaal voor iets zijn uitgekozen?

Het is niet altijd zo gemakkelijk om een scam te doorzien – hoe
goed ben jij daarin?
Kijk eens naar de websites hieronder – kun jij zien welke de nepwebsites zijn?

Wil je er meer van proberen, ga dan naar
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
en doe de quiz om te zien hoe snel jij een nepsite eruit pikt.7

7

Symantec (2012), ‘Staying Safe Online’ (online), https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/, geraadpleegd op 10/09/2012.
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Hoe weten we of wat we online vinden betrouwbaar en
geloofwaardig is?

t je
s
i
W
dit?

In Groot-Brittannië zegt 33% van de 12- tot 15-jarigen dat als zij
naar iets zoeken, alle zoekresultaten correcte informatie moeten bevatten. 8

Kun jij een lijstje maken van 5 regels om efficiënt en effectief informatie op te zoeken op het
internet?
1
2
3
4
5

Veilig surfen op het web.
Onbetrouwbare informatie is niet het enige risico op het web. Kun je in de vensters hieronder een
lijstje maken van andere risico’s waarvan je je bewust moet zijn? Het eerste venster is al voor je
ingevuld.

Virussen

Kijk nog eens naar de risico’s die je hebt opgesomd en rangschik ze van 1 tot 6, waarbij 1
het risico is waar jij je het meest zorgen over maakt. Ga eens na bij de mensen om je heen
of zij het eens zijn met de risico’s die jij geselecteerd hebt en met de manier waarop je ze
gerangschikt hebt.

Ofcom (2012), ‘Children and Parents : Media Use and Attitudes Report’ (online), http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/oct2012/main.
pdf, p.104 geraadpleegd op 10/09/2012.
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2.2.
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online journalist
Het verslaan, fotograferen of bewerken van verhalen uit het
nieuws voor een van de massamedia.9

Journalistiek

Blogs zijn een populaire manier geworden waarop burgers in real time verslag kunnen doen over
gebeurtenissen. Ze kunnen zelfs kinderen en jongeren een manier bieden om de publieke opinie te
beïnvloeden. Kijk naar de volgende twee voorbeelden.

1

“Afgelopen dinsdag schoot een Taliban-schutter de 14-jarige Malala Yousafzai neer. Het meisje, dat hierbij
gewond raakte, voerde campagne voor onderwijs in de Swatvallei in Pakistan. De schutter noemde haar werk
een… ‘obsceniteit’.”
The Washington Post, 10/09/201210

Zoek het verhaal van Malala Yousafzai op op het internet.
Beschrijf wat Malala deed en wat de gevolgen van haar acties waren.
Wat deed Malala?

De gevolgen van haar acties:

Hier is nog een voorbeeld, dit keer van een 9-jarige blogger.

2

“Eerder dit jaar was Martha Payne, een 9-jarig schoolmeisje uit Lochgilphead in Schotland, in de hele wereld
voorpaginanieuws toen haar blog over schoolmaaltijden werd “verboden” door de plaatselijke gemeenteraad...”
Sarah Rainey, The Telegraph, 2/12/2012 11

Wat deed Martha en hoe? Wat waren de gevolgen?
Wat deed Martha?

De gevolgen van haar acties:

Wat waren de meest betrouwbare informatiebronnen die je gevonden hebt met betrekking tot
Malala en Martha en op basis waarvan dacht je dat deze bronnen betrouwbaar waren?

The Free Dictionary (2012), ‘Journalism’ (online), http://www.thefreedictionary.com/journalism, geraadpleegd op 21/12/2012.
Khazan, O. (2012), ‘Interview with 14-year-old Malala Yousafzai who was shot by Taliban (online), http://www.washingtonpost.com/blogs, geraadpleegd op 10/09/2012.
11
Payne, M. (2012), ‘Martha Payne: diary of a girl who fed the starving’ (online), http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews, geraadpleegd op
10/09/2012.
9
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Noteer in het venster hieronder 5 van de “middelen” die Malala en Martha volgens jou gebruikten om hun blog zowel geloofwaardig als krachtig
te maken. Ben je het eens met het eerste middel dat genoemd wordt?
1

Ze spreken op een objectieve, maar niet op sensatie beluste wijze over een
persoonlijke ervaring.

2
3
4
5

Denk nu eens na over wat een online journalist kan doen en een offline journalist niet? En hoe zit
het omgekeerd – zijn er dingen die een offline journalist kan doen die online niet mogelijk zouden zijn?
(bijv. auteursrecht, kwaliteitscontrole, verspreiding, ...)

Een online journalist
Kan

Een offline journalist
Kan

Zowel Malala als Martha lieten hun stem horen over kwesties waarover ze zich zorgen maakten.
Probeer nu zelf om in minstens 10 regels een korte informatieve blog te schrijven over het risico
dat jij op nummer 1 hebt gezet in op pagina 14. Waarom zouden we allemaal bezorgd moeten
zijn over dit online risico in het bijzonder en wat kunnen we eraan doen?
Controleer eerst je feiten… vraag vervolgens aan je vrienden of zij vinden dat wat jij geschreven
hebt, duidelijk en geloofwaardig is. Upload je blogbericht naar www.webwewant.eu. Je kan
daar andere blogberichten een waardering geven.
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2.3.

et
Denk na voordat je iets op h
internet plaatst
Het recht om je ideeën en opvattingen mondeling, schriftelijk of
via andere vormen van communicatie vrijelijk uit te drukken maar
zonder opzettelijk schade toe te brengen aan het karakter en/
of de reputatie van anderen door leugenachtige of misleidende
beweringen.12

Vrijheid van
meningsuiting

Je plaatst een aantal foto’s van een feestje van vorig weekend op een sociaal netwerk – welke
foto’s upload je en wie van je vrienden tag je?

Achtergrond: Amy is één van je beste
vriendinnen. Ze gebruikt het internet niet
zo vaak als jij. Amy is bij de toneelclub van
de school en staat op het punt auditie te
doen voor een tv-programma.
Twitter: @amy_singsdances
Haar streven: Haar talenten gebruiken in
musicals/tv-programma’s.
Persoonlijkheid: Leuk, meelevend, gevoelig – zal
heel waarschijnlijk naar je luisteren als je even wilt
kletsen.
Houdt van: Zingen, dansen, kip piri-piri eten en bij
haar vrienden zijn.

Achtergrond: Sam is een verborgen
genie; ze heeft een jaar overgeslagen
op school omdat ze zo goed is in
wiskunde. Ze is ook de wilde meid in
jullie vriendengroep. Ze wil overal bij zijn
en houdt wel van wat controverse.
Twitter: @sexy_sam _can
Haar streven: Bereiken wat ze wil maar plezier
hebben op de weg daar naartoe.
Persoonlijkheid: Een nieuwe vriendin. Sam doet
alles vlug en denkt niet vaak aan de gevolgen.
Ze zal je hoogstwaarschijnlijk aan het lachen maken
omdat ze een geweldig gevoel voor humor heeft.
Houdt van: Bijna alles!

Wat zou er tijdens het weekend gebeurd
kunnen zijn?
Wie van deze vrienden zou(den) verkeerd
kunnen reageren op foto’s van hen die zonder toestemming geüpload zijn?

Achtergrond: Aidan is je beste vriend.
Jullie kennen elkaar al sinds jullie baby’s
waren! Aidan houdt van muziek en brengt
veel van zijn tijd door met het maken van
nieuwe nummers en het verzamelen van
reacties via soundcloud.
Twitter: musicandaidan
Zijn streven: Muziekleraar worden.
Persoonlijkheid: Aidan vindt het moeilijk zich uit
te drukken zonder grove taal te gebruiken! Hij raakt
gemakkelijk gefrustreerd maar is altijd ontspannen als
hij met zijn muziek bezig is.
Houdt van: Muziek maken, luisteren naar muziek,
muziek kopen, nieuwe muziekfestivals bezoeken.

Achtergrond: Nate is een absolute
boekenwurm. Zijn familie is erg
conservatief en ziet er heel streng op toe
dat hij goed studeert. Hij gaat zelden uit
en concentreert zich op zijn examens.
Wanneer hij wel uitgaat, heeft hij de
neiging “los te gaan” (en flink!).
Twitter: Gebruikt hij niet.
Zijn streven: Advocaat worden. Nate houdt van dure
kleren en heeft een goed betaald baantje nodig om
zich die kleren te kunnen veroorloven!
Persoonlijkheid: Nate is nogal verlegen.
Houdt van: Meisjes en meer alcohol dan verstandig
is (alleen wanneer hij niet studeert!).

Zijn sommige van deze vrienden
kwetsbaarder dan andere?
Wie van de vrienden zouden naar
jouw verwachting best tegen online
publiciteit kunnen?

BusinessDictionary.com (2013), ‘Freedom of expression’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/freedom-of-expression.html,
geraadpleegd op 21/12/2012.
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Neem alle profielen zorgvuldig door. Als een ongepaste foto werd getagd, wie van
deze vrienden zou daar dan negatieve gevolgen van kunnen ondervinden?

Achtergrond: Sash is een nieuw lid
van je groep. Ze komt van een andere
school. Ze werd online gepest en is
heel voorzichtig met haar digital footprint.
Twitter: Sash heeft haar twitteraccount gedeactiveerd.
Haar streven: Werken voor de overheid om het werk
dat liefdadigheidsinstellingen ondernemen om pesten tegen te gaan, te steunen …
Persoonlijkheid: Sash is niet verlegen maar vindt het
moeilijk nieuwe mensen te vertrouwen. Ze heeft zich
aangeboden als vrijwilligster voor een systeem om leeftijdgenoten op een plaatselijke school te begeleiden.
Houdt van: Vrijwilligerswerk en reizen.

Achtergrond: Max is de techneut van
de groep. Hij programmeert al jaren.
Twitter: @javaMAXpython
Zijn streven: De volgende succesvolle onlinegame maken.
Persoonlijkheid: Een goede vriend. Max is altijd een geweldige raadgever – offline en online. Hij neemt het op sociale netwerken vaak op voor mensen als hij denkt dat ze
gepest worden.
Houdt van: Het grootste deel van zijn tijd brengt Max door
op het internet, maar in de echte wereld houdt hij van voetballen en is hij een behoorlijk goede kok!

Charlotte

Ik denk dat jij de enige bent
die moet beoordelen of je
foto’s op sociale netwerken
moet zetten of niet.

Achtergrond: Sabine is dol op mode.
Ze heeft een blog gecreëerd die helemaal gaat over street style. Haar blog
is succesvol en ze verdient geld met
reclame die op haar blog gehost wordt.
Twitter: @sabinelovesstyle
Haar streven: Werken als modejournalist.
Persoonlijkheid: Sabine heeft een zeer groot netwerk
van vrienden – voornamelijk mensen die ze via het bloggen ontmoet heeft. Ze gaat niet vaak uit met haar offline
vrienden.
Houdt van: Nieuwe vrienden maken, tijd doorbrengen
met haar vriendje.

Achtergrond: Marcus is de grapjas van
de groep. Hij rugbyt veel en houdt ervan
geintjes met zijn vrienden uit te halen.
Twitter: @mrmarcuszzz
Zijn streven: Marcus denkt niet aan
morgen.
Persoonlijkheid: Marcus is het middelpunt van de pret
maar soms gaat hij daarbij te ver, vooral online. Hij kan niet
zo goed dingen vanuit het gezichtspunt van een ander bekijken.
Houdt van: Alle soorten sport en bij zijn vrienden zijn.

Het hangt van de foto
af, maar ik wil niet dat
vreemden mijn foto’s
kunnen taggen.

Isabelle

Vrijheid van meningsuiting is een heel belangrijk mensenrecht. Kijk nu nog eens naar de Internationale
Conventie voor de Rechten van de Mens (http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml). Welke
mensenrechten moeten we volgens jou extra zorgvuldig beschermen wanneer we het internet gebruiken?
Schrijf nu een profiel van jezelf, gelijk aan de profielen hierboven, zoals je vrienden van jou zouden
kunnen maken op basis van jouw digital footprint. Of
Schrijf een profiel voor één van je vrienden op basis van zijn/haar digital footprint.
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