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Deelname

Betrokkenheid en het delen in de activiteiten
van een groep.13

Hoe neem JIJ deel aan de “activiteiten van een groep”?

Communiceren mensen op dezelfde manier via al deze
verschillende mediakanalen?

Ik gebruik sms elke dag om korte
boodschappen te sturen naar mensen
in mijn lijst met contactpersonen. Zo’n
korte boodschap maakt mensen blij en
is handig om mensen te laten weten
dat je bijvoorbeeld te laat komt.
Joanna

Floran

13

Ik gebruik Twitter omdat je
tijdlijn te vol raakt wanneer je
statusupdates plaatst op Facebook.
Twitter is minder persoonlijk dan
instant messaging en ik gebruik
deze dienst met mensen die ik mijn
telefoonnummer niet wil geven.

WordNet Search (2012), ‘Participation’ (online) http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation, geraadpleegd op 10/09/2012.
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Kijk eens naar de activiteiten hieronder: Kopieer één of meer van de pictogrammen
op de vorige pagina om aan te geven welke dienst(en) jij zou gebruiken in de
verschillende situaties.
1. Contact opnemen met een bedrijf waar
je stage wilt lopen.
2. Je vrienden laten weten dat je weer thuis
bent nadat je een tijdje bent weggeweest.

3. Proberen het weer goed te maken met
iemand met wie je ruzie hebt gehad.
4. Foto’s delen van een reis die je
in de zomer gemaakt hebt.

5. Privégesprekken voeren
met goede vrienden.
6. Bijdragen aan online discussies over
een onderwerp waar je heel enthousiast
over bent.
7. Klagen bij een winkel over een slechte
ervaring die je gehad hebt met een
aankoop.
8. Bespreken van een vertrouwelijke
zaak met een online hulpverlener.

9. Contact onderhouden met familie
die ver weg woont.

Ga nu terug naar elke situatie. Schrijf ‘f2f’ naast de situaties die volgens jou
beter zouden verlopen met face-to-face (persoonlijke) interactie.
Waarom zou face-to-face interactie in deze gevallen beter werken?
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Noteer in de ruimte hieronder 5 manieren waarop face-to-face en online interactie van
elkaar verschillen. Het eerste voorbeeld is gegeven.
1

Wanneer je interactie hebt met een heleboel mensen, kunnen ze in een f2f situatie
niet allemaal tegelijk praten maar ze kunnen wel allemaal tegelijkertijd een opmerking maken wanneer je online bent, bijv. in een blog of op een forum.

2

3

4

5

Ook wanneer je je communicatiekanaal zorgvuldig gekozen hebt, kunnen
boodschappen nog altijd verkeerd uitgelegd worden!
Je moet voorzichtig zijn met wat je
op Facebook post omdat mensen je
controleren; je kan eigenlijk niet zeggen
wat je wilt en alle dingen die je zegt,
kunnen op een verkeerde manier worden
uitgelegd…

Charlotte

Omdat je de gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal van de persoon met wie je online communiceert
niet kan zien (behalve wanneer je een webcam gebruikt), werd de smiley uitgevonden. We zijn
allemaal vertrouwd met symbolen als
(“blij”) en
(“verdrietig”) maar die worden niet in de hele
wereld gebruikt. Kun jij de Japanse emoticons hieronder ontcijferen?

Ga nu naar www.webwewant.eu/nl om meer emoticons te ontdekken. Onderaan de volgende pagina
kan je zien wat deze Japanse emoticons echt betekenen.
Deelnemen op het web
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Smiley’s en emoticons kunnen helpen om online duidelijker te communiceren. Denk nu eens
goed na over hoe jij jezelf offline duidelijk maakt. Welke “middelen” (bijv. lichaamstaal/intonatie, enz.)
kun je gebruiken om in de echte wereld het volgende te laten zien?
Vriendelijkheid/plezier

Humor

Vriendelijk plagen

Ergernis/irritatie

Heb je wel eens een online of offline situatie meegemaakt waarin je boodschap verkeerd
werd begrepen? Beschrijf de situatie en leg uit hoe je ze hebt opgelost.

Kun je 5 tips bedenken die kunnen helpen om miscommunicatie online te vermijden?
Stuur je tips naar www.webwewant.eu/nl.
1
2
3
4
5

Antwoorden: gelukkig, bedroefd (aan het wenen), verrast, knipoog, verontschuldigend, verlegen, hoera! (handen in de lucht), verontrust, zingend
of luidop lachend, naar muziek aan het luisteren - heb mijn koptelefoon op.
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3.2.

Jezelf zijn online

waarden

Principes of normen van gedrag; jouw persoonlijke oordeel over
wat belangrijk is in het leven.14

Wat zijn jouw online waarden?
Gedraag jij je online anders dan offline?

Lisa

t je
s
i
W
dit?

Ik zeg dingen op Facebook
die ik niet rechtstreeks tegen
iemand zou zeggen – direct zijn
is veel gemakkelijker online en ik
veronderstel dat het mensen soms
van streek kan maken.

Volgens een recent onderzoek,
uitgevoerd door Childnet
International, zegt 45% van de
jongeren dat ze zich online niet
anders gedragen dan offline.15
Manon

Wat zijn jouw online en offline waarden? Kies woorden uit het woordveld hieronder om jouw persoonlijkheid en waarden te beschrijven. Wie is de “echte jij” offline of online? Noteer de bijvoeglijke
naamwoorden die jou het beste beschrijven in de “online” of “offline” cirkel of in de overlappende
ruimte als het woord je zowel online als offline beschrijft. Als je wil, kun je eigen bijvoeglijke naamwoorden toevoegen.
Online

Offline

Aanpasbaar Aardig Beheerst Creatief
Cynisch Defensief Eerlijk Egoïstisch
Extravert Gehoorzaam Gevoelig
Gewetensvol Humeurig Impulsief
Introvert Meegaand Moedig Narcistisch
Negatief Nerveus Non-conformistisch
Onbevooroordeeld Oneerlijk Oprecht
Opstandig Optimistisch Paranoïde
Perfectionistisch Pessimistisch Positief
Prikkelbaar Risiconemend Sarcastisch
Serieus Tolerant Trouw Verzorgend
Wreed Zelfverzekerd

14
15

Oxford Dictionaries (2012), ‘Value’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/value, geraadpleegd op 8/11/2012.
Voor meer informatie, raadpleeg: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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In welke omgeving, offline of online, is het volgens jou gemakkelijker om “jezelf te zijn”?
Online

Offline

Beide

Geen van beide

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden waarbij gezond verstand en positieve principes
op het internet vaak worden vergeten. Kun je een definitie opschrijven voor elk van deze termen? Als
je ze opzoekt, vergeet dan niet je referenties te vermelden.

Trollen:
Pesten:
Plagen:
Sexting:
Fraping:
De schaduwkanten van het internet. Bekijk de situaties die hieronder beschreven worden. Kun
je uitleggen wat de kern van het probleem is? Beschrijf een oplossing voor het probleem.
Het probleem is:

Jari

Het probleem is:

De oplossing is:

Judith
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Wat ik online zeg, zou privé
moeten zijn, maar niet op
deze school: alles wat je
online typt, alles wat je
online bekijkt, kan gezien
worden.

De oplossing is:

Ik heb dit bericht alleen voor
de grap gestuurd, maar het ging
helemaal fout – ze ging huilend
naar haar ouders, die klaagden
bij de school en ik zat flink
in de problemen – ik kan niet
geloven dat zij niet kon zien dat
ik maar wat zat te geinen.

Het is zo oneerlijk, ik stuurde hem die
foto en de bedoeling was dat het privé
was, dat niemand anders hem zou zien.
Ik vertrouwde hem en nu voel ik mij
zo stom. Iedereen zegt me dat ik er
nu niets meer aan kan doen, dat ik die
foto nooit terug krijg – iedereen lacht
me nu uit, ik begrijp niet hoe ik zo
stom heb kunnen zijn.

Het probleem is:

De oplossing is:
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Nathan

Het ergste wat me ooit op het internet is overkomen!
Ik zat op Facebook en schreef een kort
berichtje op de pagina van een vriendin. Er
was een of andere storing en het bericht
werd verschillende keren verzonden. Toen ik
de volgende dag terug ging naar mijn profiel,
realiseerde ik me dat het verzenden maar
was blijven doorgaan! Er was meer dan een
pagina met een en hetzelfde bericht dat een
ongelooflijk aantal keren herhaald was!

Joanna

Beschrijf in de linkerkolom het ergste wat je is overkomen en het resultaat van die
gebeurtenis. Deel de gebeurtenis op in 5 duidelijke stappen.
Ik...
1

Toen, ...
2

3

4

5

De loop van de gebeurtenissen veranderen. Op welk punt had je de loop van de
gebeurtenissen kunnen veranderen om een positief resultaat te bereiken? Gebruik de vakjes rechts
om aan te geven hoe de situatie anders had kunnen aflopen.
Deelnemen op het web
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3.3.

emen!

ijk deeln
Proactief en verantwoordel

Proactief

Een situatie scheppen of controleren in plaats van alleen maar
te reageren nadat er iets gebeurd is.16

Online de controle behouden is belangrijk.
Heb jij de controle over de content die jij maakt en tot je neemt alsook over de relaties waaraan je deelneemt? Wanneer je online actief bent, kun je vriendschappen ontwikkelen met
mensen die je alleen online kent.
Wat vind je van de volgende vragen?
V1 Wanneer wordt een online kennis een vriend?

V2 Zijn alle online-only relaties risicovol?

V3 Zou iedereen onder de 18 een afspraak mogen regelen voor een ontmoeting met een online vriend?

V4 W
 at zijn de voors en tegens van kunnen praten over persoonlijke zaken met online vrienden?
Zijn er wel tegens?

Denk eraan, je moet online vrienden nooit persoonlijk ontmoeten zonder een vertrouwde
volwassene (bijv. ouder, verzorger…) hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
Proactief zijn!
Bekijk de tabel hieronder. Vink de acties aan die volgens jou een veiligere persoonlijke ontmoeting
mogelijk zouden maken met een vriend die je eerder alleen online ontmoet hebt.
Je spreekt af om elkaar te ontmoeten op een drukke openbare plek en daar de hele tijd te blijven, d.w.z.
geen spontane wandelingen in het park/bezoek aan elkaars woning.
Je hebt al een langere periode contact met je online vriend en weet een heleboel over hem/haar.
Je hebt telefoonnummers en Instant Messaging gegevens uitgewisseld.
Je hebt met je ouders/verzorgers over de ontmoeting gesproken en geluisterd naar hun advies over een
veilige ontmoeting.
16
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Oxford Dictionaries (2012), ‘proactive’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive, geraadpleegd op 8/11/2012.

Participating
on the web op
> Being
Deelnemen
het yourself
web online

De online vriend heeft ook contact met je vrienden uit de echte wereld.
Laad je mobiele telefoon op en zorg dat er voldoende tegoed op staat.
Je hebt op het internet gezocht om de profielen van je online vriend te bekijken; je weet welk soort dingen
dat hij/zij zegt en de mensen met wie hij/zij dingen deelt.
Je hebt met je vrienden over de ontmoeting gesproken en jullie gaan allemaal samen de online vriend
ontmoeten.
Je bent op de webcam geweest met je online vriend en voelt dat je hem/haar kan vertrouwen.
Je weet dat je jezelf niet zult toestaan om gesprekken te voeren van welke aard dan ook waardoor je je
niet op je gemak zult voelen bij de online vriend.
Je hebt met een ouder/verzorger/vriend afgesproken dat ze jou een keer tijdens de ontmoeting zullen
opbellen om te controleren of alles goed gaat en/of je een smoesje te geven om te vetrekken als je je niet
op je gemak voelt tijdens de ontmoeting.

Het ergste voorval dat mij online
is overkomen? Chatten met
iemand en ten slotte beseffen
dat hij niet echt was wie hij zei.
Ioanna

Denk nu hier eens over na: Als er geen informatie over jou op het internet stond, wat voor indruk
zouden mensen dan volgens jou van je hebben?
Houd de controle! Je kunt heel wat verschillende middelen gebruiken om de controle over je online
relaties te behouden. Maar hoe zit het met de controle over de content die jij…of je vrienden… online
produceren?

Kun je een scenario bedenken waarbij iets wat jij online gedaan hebt toen je jonger was, jouw mogelijkheden in de toekomst zou kunnen beperken?
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In 2006 stak psychotherapeut Andrew Feldmar, die een
praktijk in Vancouver had, de Canadees-Amerikaanse grens
over om een vriend op te halen van de luchthaven van Seattle
– iets wat hij al veel vaker had gedaan.
Maar deze keer zocht de grenswacht online en ontdekte
dat Feldmar in 2001 in een academisch tijdschrift had
geschreven dat hij in de jaren zestig LSD had gebruikt.
Als gevolg daarvan werd Feldmar de toegang tot de VS
geweigerd. “Dit geval laat zien dat de digitale technologie
ervoor zorgt dat de maatschappij niets meer vergeet en nu
een perfect geheugen heeft.” 17

Stel je voor dat je een succesvolle 24-jarige websiteontwerper bent. Het is belangrijk dat je een
positieve online reputatie hebt en dat je laat zien dat je online heel actief bent. Analyseer de stukjes
digitale informatie hieronder. Als je een digitale vervaldatum had kunnen instellen, d.w.z. een moment
waarop de informatie zou worden verwijderd, zou je dat gedaan hebben? Zo ja, voor welk jaar zou jij
dat hebben ingesteld?

Foto’s die vrienden dit jaar
van jou uploaden

Een blogbericht dat jij gepost
hebt toen je 10 was

Opmerkingen die je
gemaakt hebt op de sociale
netwerkpagina’s van
vrienden

Antwoorden die je gaf op een
anonieme vragensite

Foto’s van jou, je familie en
vrienden die je uploadt naar
twitter

Een website die je gemaakt
hebt toen je 15 was

Een blog waarop je geregeld
nieuwe posts zet

Informatie die op je tijdlijn
geplaatst is vanuit apps die
jij gebruikt

Informatie die bewaard wordt
op sociale netwerken die je
niet meer gebruikt

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age, geraadpleegd op 8/11/2012.
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