
Opdracht  Mediawijsheid    
  
Dimensie:  Mediawijsheid  
Onderwerp:  Online  veiligheid  
Titel  opdracht:  Online  privacy:  weten  en  onderzoeken  
  

Wat  ga  je  doen?  

Er  bestaan  tientallen  populaire  sociale  media  applicaties  (Facebook,  Instagram,  Blogger,  Google  +,  
Twitter,  Whatsapp,  LinkedIn,  YouTube,  Snapchat,  Tumblr,  Pinterest,  …).  Niet  alle  bedrijven  gaan  op  
dezelfde  manier  om  met  bescherming  van  gegevens.  Meestal  weet  de  gebruiker  zelf  niet  wat  er  in  de  
kleine  lettertjes  staat.  “Ik  heb  niets  te  verbergen”  is  een  vaak  gegeven  antwoord  op  de  vraag  of  het  
iemand  stoort  of  haar/  zijn  gegevens  gedeeld  worden.  Is  dat  zo?  Heb  je  niets  te  verbergen?    
  
Jij  gaat  onderzoeken  welke  social  media  in  de  top  5  staan  van  meeste  gebruikte  applicaties  en  hoe  zij  
met  gegevens  van  gebruikers  omgaan.  Daarnaast  schrijf  je  over  de  mogelijke  gevaren  van  het  delen  
van  persoonlijke  informatie  online  en  zoek  je  een  aantal  belangrijke  woorden  op  die  te  maken  
hebben  met  “cyber  crime”.  

Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Een  overzicht  van  de  top  vijf  meest  gebruikte  social  media  in  Nederland  en  de  link  naar  hun  
beleid  betreft  bescherming  van  gegevens  of  “privacy”.    

-‐   Een  ingevulde  verklarende  woordenlijst.  
-‐   Twee  voorbeelden  van  online  misbruik  persoonsgegevens.  

  

“Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is 
hetzelfde als niet geven om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te 

zeggen hebt.” Edward Snowden  

De  opdrachten:  

1.   Zoek  op  internet  

Maak  een  lijst  van  de  top  5  meest  gebruikte  social  media  in  Nederland    

2.   Privacybeleid  
  
In  opdracht  1  heb  je  een  lijst  gemaakt  van  de  5  
meest  gebruikte  social  media.  Ga  voor  elk  van  
deze  sites/apps  op  zoek  naar  hun  privacybeleid  
of  de  pagina  over  bescherming  van  gegevens.  
Kopieer  de  link  en  plak  deze  in  de  opdracht.    

[Bijvoorbeeld:  indien  Twitter  in  de  top  5  zou  voorkomen,  hun  beleid  wat  betreft  “privacy”  
staat  op  deze  pagina:  https://twitter.com/privacy?lang=en.  Dit  kan  je  vinden  door  op  te  
homepage  van  twitter.com  naar  beneden  te  scrollen]    
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3.   Betekenissen  
Zoek  de  betekenis  op  van  de  volgende  woorden.  Probeer  de  betekenis  zoveel  mogelijk  in  
eigen  woorden  uit  te  leggen.    
a.   Hacking:    
b.   Datamining:  
c.   Cookie:  
d.   Firewall  
e.   Malware:  
f.   Phishing:    
g.   Keyboard  logger:  

  
4.   Misbruik  van  persoonsgegevens  

  
Zoek  op  internet  naar  berichten  over  misbruik  van  persoonsgegevens.  Kies  twee  berichten  uit  
en  beschrijf  ze  in  eigen  woorden.    
  

  
  


