5.1.

eld

Undercover in de online wer

Men spreekt van anonimiteit als de identiteit van een persoon
niet bekend is of als hij die niet bekend wenst te maken.22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimiteit

Probeer het verhaal te achterhalen van deze
schrijver wiens standbeeld je kan bezoeken vóór
het Vajdahunyad Kasteel in het Stadspark van
Boedapest in Hongarije. Wat heeft dit te maken
met anonimiteit?

Denk jij dat het nog steeds mogelijk
is anoniem te blijven in de hedendaagse
wereld?

Tereza

Je naam staat altijd ergens
op het net, bijvoorbeeld op de
website van je school. Ook je
vrienden kunnen, zonder het
jou te zeggen, een foto op het
internet plaatsen en je naam
erbij zetten.

Je digital footprint opsporen
Zelfs als je jouw privé-informatie niet online publiceert, is het toch mogelijk dat je persoonlijke
gegevens en voorkeuren bij anderen bekend zijn. Kijk naar het voorbeeld hieronder; kun je 4 andere
manieren bedenken waarop mensen persoonlijke informatie over jou kunnen ontdekken?
1

Wat ik op zoekwebsites heb ingevoerd, wordt onderzocht om mijn voorkeuren vast te stellen. Die
worden dan gebruikt voor reclamedoeleinden.

2
3
4
5

22

The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity, geraadpleegd op 07/12/2012.
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Privacy

Lemands recht om zijn/haar persoonlijke zaken en relaties geheim
te houden.23

Ik maak me zorgen over wat
overheidsinstanties weten over
waar ik mij bevind en wat ik doe. Ze
staan niet op mijn lijst met vrienden
maar ik weet niet hoe ver zij achter
mijn muren kunnen kijken. Mijn
instellingen zijn niet openbaar, maar
ik weet niet zeker of dat hen buiten
de deur houdt.

Yorick

“Als je niet wilt dat je privé-informatie op het internet
verschijnt, zet het er dan niet op!”
Dat is waar, maar zelfs als
geen van mijn vrienden of ik
informatie op het internet
zouden zetten, wordt toch
persoonlijke informatie van
mij verzameld en gebruikt.

Dat is waar, maar hoe zit het met
informatie die vrienden over je
publiceren ? Wat voor dingen heb
je liever niet dat je vrienden over
jou publiceren?

Undercover online zijn? Waarom? Als mensen niet op een of
andere wijze online zijn, leidt
dit ertoe dat ze verdacht
overkomen!

Ben je het eens met deze meningen of niet? Waarom?

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, geraadpleegd
op19/12/2012.
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5.2.

orden
Het recht om vergeten te w
footprint

Wat zou je doen als je digitale vervaldata zou kunnen instellen,
zodat informatie automatisch wordt verwijderd op een moment dat je
jaren geleden hebt gekozen?

– een digital

e
Ten minsr ttot
houdbaa

Wat voor content zou je voor altijd willen bewaren?

Wat voor informatie, denk je, zou je verwijderen voordat je gaat zoeken naar een baan?

Maak een lijstje van informatie over jezelf waarvan je weet dat die online staat en geef voor elk item
een vervaldatum.
Ten minste
houdbaar tot

Ten minste
houdbaar tot

Ten minste
houdbaar tot

Ten minste
houdbaar tot

Ten minste
houdbaar tot

Ten minste
houdbaar tot

Delen of niet delen, dat is de vraag!
Terwijl sommigen er de voorkeur aan geven hun profiel privé te houden, willen anderen het kleinste
detail van hun leven met de wereld delen. Sommigen houden ervan om te lezen over het leven van
anderen, terwijl anderen een beetje geïrriteerd raken wanneer ze overspoeld worden met nutteloze
informatie…
Wat zouden mensen volgens jou moeten delen en wat niet?
Zouden moeten delen:

Zouden niet moeten delen :
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Lees de verhalen hieronder en noteer je opmerkingen en
gedachten.
Ik geef IT op een middelbare school en sommige van mijn leerlingen hebben mij tot vriend gemaakt op
Facebook. Gisteren zag ik dat een van mijn leerlingen zich had aangesloten bij een groep met de naam
“Legaliseer Marihuana”. Ik heb weliswaar geen direct bewijs, maar ik vraag me toch af of hij het gebruikt.
Zou ik eens moeten praten met zijn ouders of is het gewoon misschien niets en zou ik dit voor mezelf
moeten houden?

Wanneer ik van school ga, wil ik journalist worden en tegenwoordig moet je absoluut online aanwezig
zijn. Ik zorg er echter voor dat ik alleen informatie deel waarvan ik wil dat mensen die weten en die hun
alle positieve aspecten van mijn project laat zien. Hoe meer mensen mij volgen, des te beter mijn
reputatie wordt, mensen zullen beginnen te luisteren – dat is het mooie van het internet – wanneer
dingen viral gaan, zijn ze niet meer te stoppen.

Zeker, er zijn risico’s, ik bedoel we hebben allemaal een online reputatie, maar ik denk dat mensen het
echt niet begrijpen –we kunnen toch zelf de controle in handen nemen. Ik beslis zelf wie ik online als
“vriend” wil – en ja, ik heb ongeveer 460 “vrienden”, maar ze hebben niet allemaal toegang tot alles. Op de
meeste sociale netwerksites kun je de toegang tot bepaalde informatie blokkeren, maar mensen richten
hun profiel niet zo in. Privacy is uiteindelijk de individuele verantwoordelijkheid van ieder van ons.

Als recruiter bij mijn bedrijf ben ik bijna dagelijks op zoek naar nieuwe mensen om bij ons te komen
werken. Natuurlijk is onze selectie hoofdzakelijk gebaseerd op de motivatiebrief, CV, opleiding en
vaardigheden van een persoon. Voordat we iemand echter uitnodigen voor een sollicitatiegesprek, zoeken
we zijn/haar naam op Google en op sociale netwerksites. Het beeld dat we krijgen van mensen op grond
van foto’s, online activiteiten, gepubliceerde content en andere informatie die over hen geschreven is, zal
ook een belangrijke rol spelen bij onze beslissing.
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Ik zat mijn berichten te lezen en plotseling ontdekte ik een mailtje van de belastingdienst waarin stond
dat slechts een gedeelte van mijn terugbetaling aan mij was overgemaakt. In het bericht stond dat ik een
bevestiging van mijn rekeninggegevens moest sturen. Natuurlijk was dit een scam en ik had moeten
beseffen dat een officiële instelling mij nooit ’ zulke vertrouwelijke informatie per e-mail zou vragen. De
dieven haalden een grote som geld van mijn bankrekening.

Ik heb een aantal verkeerde dingen gedaan in mijn leven, maar ik ben ervoor veroordeeld en heb mijn straf
in de gevangenis uitgezeten. Op verschillende websites op het internet word ik echter nog steeds een
misdadiger genoemd. Ik heb al deze websites gevraagd deze informatie te verwijderen. Ik heb recht op
een tweede kans en niemand hoeft iets te weten van mijn verleden.

Weet jij hoe lang je schoolgegevens bewaard worden?
Wie heeft volgens jou toegang tot deze gegevens? Wat gebeurt
er met je gegevens wanneer je de school verlaat?

Joanna

Op Facebook kunnen alleen
mensen die ik toestemming geef
mijn foto’s zien en lezen wat
ik op internet zet. Ik beperk
bewust de toegang tot mijn privéinformatie.

Waar zou je jezelf plaatsen op deze schaal van online deelgedrag?
Anoniem
Ik hou er niet van veel
informatie over mezelf
met anderen te delen.
Ik gebruik sociale media
alleen wanneer het moet.

Beschermend
Ik ga niet zomaar alles over
mezelf online verspreiden,
je moet altijd voorzichtig
zijn, maar ik vind het wel
leuk om mijn gedachten en
ervaringen te delen met
mijn vrienden.
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Delen met de wereld!
Ik heb niets verkeerds
gedaan, dus waarom zou
ik het niet delen met de
rest van de wereld?
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5.3.

el!

ve
Laat jezelf zien, maar niet te

Sexting

De combinatie van ‘seks’ (sex) en ‘sms’en’ (texting) – het sturen
van seksueel expliciete boodschappen of afbeeldingen via de
mobiele telefoon. 24

Het internet is een geweldig kanaal om te flirten en te experimenteren, vooral als je in het echte leven
nogal verlegen bent. De remmingen om iemand te benaderen zijn minder groot en geleidelijk kan je
vertrouwen om iemand in het echte leven te benaderen, groeien. Maar hoe ver ga je?

Verken je grenzen!
Hoe ver zou je online gaan? Geef voor elke bewering aan hoe gemakkelijk jij je zou voelen in
deze situatie. Bespreek je antwoorden met iemand die bij jou in de buurt zit.
1. Een online vriend met wie je al een tijdje zit te chatten, vraagt je een sexy foto van jezelf te sturen.

2. Ik heb wat informatie opgezocht op het internet, over dingen waarover ik een beetje te bang of
beschaamd ben om met mijn ouders over te praten.

3. Een vriend heeft je een foto van een meisje van jullie school gestuurd terwijl zij onder de douche
staat; ik stuur die door naar mijn vrienden! Dit is te grappig!

Askyourquestions.com

Niet doen:

24
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Anoniem, 15 jaar
“Ik ben heel verlegen als het gaat om nieuwe mensen
ontmoeten in het echte leven, laat staan om met hen
te flirten. Op internet voel ik mij wat veiliger omdat ik
niet rechtstreeks met hen praat. Kunt u me wat tips
geven voor een veilige en leuke online-ervaring met
chatten met mensen van mijn leeftijd?”

Wel doen:

1

1

2

2
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Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, geraadpleegd op 20/10/2012.
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Een naaktfoto van jezelf of van iemand anders delen kan op
een bepaald moment dan misschien heel spannend of leuk
zijn, maar eigenlijk is het zo dat je op geen enkele manier
kunt garanderen dat deze foto niet in de verkeerde handen
valt. De enige manier om dit te vermijden is om de foto niet
te sturen. Zelfs als de foto met slechts één persoon verder
wordt gedeeld, zou het toch juridische gevolgen kunnen
hebben.

Zoek uit of de volgende acties illegaal zijn. Zo ja, kun je dan beschrijven waarom?

Ben (14) heeft een naaktfoto
van zichzelf genomen en
naar zijn vriendin (ook 14)
gestuurd.

Mijn vriendin (15) heeft me
een topless foto van zichzelf
gestuurd. Ik heb die met
niemand gedeeld; dat zou ik
haar niet aandoen, ik bewaar
ze veilig op mijn computer.

Ik heb een mail naar mijn
vriendje gestuurd met wat
sexy praatjes. Hij was een
beetje depri, dus ik dacht
dat het hem zou kunnen
opvrolijken.

Een vriend van mij zette een film
van een van zijn klasgenoten (18) in
de douche op het internet. De film
werd onmiddellijk door de sociale
netwerksite verwijderd, maar het
kwaad was al geschied, iedereen
had het gezien.
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Mijn privacy en die van jou

5.4.

Op het eerste gezicht lijkt het erop
dat iedereen verantwoordelijk is
voor de bescherming van zijn/haar
eigen privacy.

Ik probeer mezelf te beschermen
door de instellingen die er
zijn zodat mijn toekomstige
beroepsleven niet wordt beïnvloed
door mijn huidige privéleven of door
hackers met kwade bedoelingen.

Clément

De bescherming van je privacy hangt echter niet alleen van jou af, zij hangt ook van anderen af. Privacy is een recht,
maar ook een plicht. Het is belangrijk om voor ogen te houden dat iedere actie die je online onderneemt, gevolgen kan
hebben voor anderen. Zelfs wanneer je je profiel beschermt, kan persoonlijke informatie toch online verspreid worden via
het systeem van taggen.
Denk eens na over de opmerkingen, voorkeuren, foto’s en andere content op je sociale netwerkpagina.

Welke informatie zou je liever niet gekoppeld zien aan jouw naam?
Lidmaatschap van een sportclub			
Foto’s van het feestje waar je vorige week bent geweest
Foto’s van je laatste reis met je vriendinnetje/vriendje
Je opmerking over een krantenartikel over de werkgelegenheid in je land
De online games die je de laatste tijd hebt gespeeld
De websites die je bezocht hebt

t je
Wis ?
dit

Sommige sociale netwerksites hebben nu je goedkeuring nodig voordat een tag kan
verschijnen wanneer je naam wordt getagd in een stukje informatie. Als je het daar niet mee
eens bent, kun je gewoon weigeren om je goedkeuring te geven voor de gevraagde tag.

Heb je ooit iemand gevraagd (of heb je ooit iemand moeten vragen) of je persoonlijke bijzonderheden
over hem/haar mocht posten of zijn/haar naam mocht koppelen aan bepaalde content? Wanneer?

Connect with respect! Wat gebeurt er wanneer er inbreuk is gemaakt op je privacy? Hoe kun je
reageren? Schrijf wat voorbeelden op die je kent wanneer inbreuk gemaakt is op iemands privacy en
hoe die persoon had kunnen reageren.
Situatie						

Ik ben in een foto getagd en ik wil dat die tag verwijderd
wordt. De tagger wil die echter niet verwijderen.
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Oplossing

Ik meld mijn geval bij de sociale netwerksite en vraag
om de tag te verwijderen.
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