
Overzicht van het onderwerp 

Het is voor les 1 de bedoeling dat je je eigen digitale profiel gaat maken, waaruit 

duidelijk wordt wat jouw bezigheden op internet zijn. Maak met je groepje met behulp 

van een A-4tje of een powerpoint presentatie een presentatie over de volgende twee 

dingen:  

 

1. Wat doe je op internet?  

Wat zijn je favoriete en vervelendste websites en waarom? (denk ook aan favoriete 

filmpjes, leuke tips voor medeleerlingen enzovoort) 

 

2. Hoe kom je over op internet?  

Het is de bedoeling dat je gaat ‘egosurfen’, wat betekent dat je op internet naar zoveel 

mogelijk informatie over jezelf gaat zoeken. Wat is over jou te vinden? Hobby's, adres, 

geboortedatum, politieke meningen, foto's/filmpjes? (zoek als je extra tijd hebt ook eens 

informatie over familie, vrienden of leraren) 

Verwerk de gevonden informatie van jou en je groepje in je presentatie. Maak er wat 

moois van.  

Zoektips voor het egosurfen:  

1. Als je in google informatie over iemand zoekt, zet dan voor- en achternaam tussen 

"hoge aanhalingstekens", dan zoekt google alleen op die combinatie.  

2. Zoek op www.wieowie.nl, dat is een zoekmachine die op namen zoekt in google, 

hyves, youtube, schoolbank.nl, en linkedin.  

3. Je kunt mobiele telefoonnummers vinden door in google achter de naam 06 in te 

typen 

4. Je kunt op www.zoeknummerinfo.nl zoeken op vaste telefoonnummers, maar ook op 

postcode of adres. Geeft niet altijd resultaat, maar wel vaak.  

5. Zoek op profielsites zoals www.hyves.nl, www.sugababes.com, www.myspace.com, 

www.facebook.com of www.cu2.nl.  

6. Wees creatief! 

 

Opdracht voor les drie: Real Life Chat 

Het digitale ik van mensen heeft ook een eigen manier van communiceren: digitale 

communicatie. Op internet communiceren mensen voortdurend met elkaar. Via MSN, 

forums, profielsites (hyves, sugababes), maar ook via YouTube, gamesites enz. Digitale 

communicatie verschilt behoorlijk van ‘normale’ communicatie. Je kunt elkaar (meestal) 

niet zien, horen, ruiken of voelen. Alles gaat via de woorden die je typt en de symbolen 

(emoticons) die je daarbij gebruikt. Gevolg is dat er bijvoorbeeld veel afkortingen worden 

gebruikt, omdat dat nou eenmaal sneller is. Maar doordat je elkaar niet ziet zie je ook 

dat mensen vaak veel openhartiger worden, wat zowel leuk als minder leuk kan zijn. 

In deze les gaan we praten over de verschillen tussen digitale en gewone communicatie, 

aan de hand van een ‘real life chat’.  

 

Bij Real life chat komen digitale en gewone communicatie samen in een grappig 

toneelstukje. Er wordt wel gesproken, maar alleen in chattaal, en emoties worden alleen 

met (getekende) smileys getoond. 

 

Opdracht: Bedenk met je groepje een ‘real life chatsessie’ van 1 of 2 minuten. Het kan 

tussen twee personen zijn, maar mag ook met meer (een chatroom nadoen 

bijvoorbeeld). 

Onderwerp: mag alles zijn, bijvoorbeeld een gesprekje over hobby’s, een politiek 

onderwerp, totale onzin, gamen, maar het kan ook een ruzie zijn of juist een heel 

persoonlijk gesprek. 

Taalgebruik: praten mag, maar wel met chattaalgebruik. Dus: veel afkortingen, 

zelfbedachte woordjes, hoofdletters. Gebruik ook (getekende) emoticons om je emoties 

te tonen. 



 

Filmpje 1: real life chat (YouTube): twee jongens imiteren een chatroom 

http://www.youtube.com/watch?v=7rLifdxgTlQ&feature=PlayList&p=C69E0626D25E0E8F

&index=0    

Filmpje 2:  real life chat (YouTube): zes mensen doen een chatroom na in het echt. 

http://www.youtube.com/watch?v=LY26nB5ngAc&feature=PlayList&p=C69E0626D25E0E

8F&index=1  

Voorbeelden voor inspiratie: 

1. Wikipedia over internettaal veel afkortingen die op internet gebruikt worden: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_internetjargon  

2. MSN emoticons: http://www.muller-godschalk.com/nl/msn60.html  

3. www.hyves.nl: veel van jullie klasgenoten hebben een profiel op hyves. Vooral bij de 

krabbels die mensen elkaar sturen, zie je mooie voorbeelden van digitale communicatie.  

4. www.fok.nl: een groot forum met allerlei onderwerpen, waar je goed kunt zien hoe 
mensen digitaal met elkaar communiceren.  

Zie bijlage 1 voor stellingen over onzichtbaarheid op internet 

 

Opdracht voor les 4:  

We hebben het de afgelopen lessen gehad over digitale communicatie, en hoe dat zorgt 

voor nieuwe vormen van omgang met elkaar. In de vierde les zal het voornamelijk over 

online pesten gaan. Als opdracht is het de bedoeling dat jullie in tweetallen of groepjes 

een A-4tje pakken (of iets groters) en daarop jullie visie op digitaal pesten geven. 

Daarbij moeten minstens de volgende vier vragen behandeld worden:  

1. Wanneer is er volgens jou sprake van online pesten? Denk aan de grens tussen pesten 

en een grapje maken en probeer zoveel mogelijk voorbeelden te bedenken.  

2. Beschrijf een ervaring, van jezelf of iemand die je kent, met online pesten. Gebruik 

hiervoor ongeveer tien zinnen. 

3. Noem minstens vijf gouden tips voor een slachtoffer van online pesten.  

4. Welk advies (of adviezen) zou je aan de dader willen meegeven?  

 

Maak er iets moois van! Gebruik kleur en eventueel tekeningen. In de vierde les gaan we 

gezamenlijk de resultaten bekijken en bespreken.  

Hieronder heb ik een aantal websites gezet waar je kunt lezen over online pesten:  

http://www.ouders.nl/mopv2005-onlinepesten.htm  

http://weetwatjetypt.nl/kids/ervaringen.php  

http://eilbracht.web-log.nl/eilbracht/2006/02/wat_vind_jij_va.html 

http://www.stopdigitaalpesten.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1 Stellingen over onzichtbaarheid op internet 

 

Stelling 1 

Uitleg: op het moment dat jij op internet gaat, kun jij ook helemaal anoniem zijn, en 

doen en laten wat je maar wilt.  

Stelling: Het schelden op internet hoort er nou eenmaal bij, iedereen doet het, ik doe het 

zelf ook wel eens.  

 

Stelling 2 

Uitleg: op internet wordt veel gescholden, omdat dat daar nou eenmaal makkelijker is 

dan in het normale leven, je bent immers onzichtbaar. Maar doordat je onzichtbaar bent, 

kan het ook makkelijker zijn om juist hele persoonlijke verhalen te vertellen, die je 

misschien nooit aan mensen ‘in het echt’ zou vertellen.  

Stelling: doordat je niet weet wie er aan de andere kant zit, word je op internet juist heel 

openhartig over jezelf. 

 

Stelling 3 

Uitleg: onzichtbaar zijn op internet zorgt ervoor dat mensen vaak hele extreme websites 

maken, met veel seks of geweld. Ook is de menselijke omgang op internet een stuk 

ruiger dan in het echt, er wordt bijvoorbeeld veel meer gescholden en mensen vallen 

elkaar lastig. 

Stelling: Er zou veel meer controle moeten zijn op het gedrag van mensen op internet, 

zoals de moderators doen bij sommige forums.  

 

Stelling 4 

Uitleg: er wordt dan misschien wel veel gescholden op internet, maar dat is eigenlijk 

maar een klein deel van de mensen. De meeste mensen gedragen zich prima op internet, 

en behandelen elkaar net als normaal, met respect. 

Stelling: Mensen blijven toch altijd de neiging houden om elkaar met respect te 

behandelen, ook als ze onzichtbaar op internet zitten. 


