
Mediawijsheid: VMBO 3 
 

Welkom bij Mediawijsheid: het digitale ik voor de derde klas VMBO.  
Op deze pagina zul je elke week opdrachten vinden die te maken hebben met 
de lessen. Door de roostering moeten sommige klassen de opdrachten in het 
domeinuur vóór de les maken, andere klassen moeten ze in het domeinuur 
ná de les maken. 
 

Opdracht voor les 2 (16 januari) 

Hoe kom jij over op internet? Steeds vaker zullen mensen jou gaan opzoeken op 

internet, bijvoorbeeld als iemand je leuk vindt, of als je ergens hebt gesolliciteerd. 

Ook zul je zelf regelmatig naar persoonlijke informatie van anderen gaan zoeken, en 

daarop je beeld van diegene baseren. Zet dus je detectivebril op, en zoek zoveel 

mogelijk informatie over jezelf, je medeleerlingen en eventueel leraren!  

Opdracht: ga samen met je eigen groepje op zoek naar zoveel mogelijk 
informatie over elkaar. Wat kun je allemaal vinden? Zoek naar: 

Telefoonnummers: 

Adressen: 

Mailadressen: 

Hobby’s: 

Foto’s: 

School: 

Werk: 
 

Bewaar de gevonden zaken in een tekstbestand of op een papiertje, en neem dat 

mee naar de volgende les zodat we het kunnen bespreken.  

 

Zoektips:  
1. Als je in google op 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!  
 

 

 

 

 

 

 

 



8 januari - 14 januari 

Opdracht voor les 3 (23 januari) 
 

Nu we het in de eerste twee lessen gehad hebben over hoe wij ons op internet laten 

zien, gaan we het in les 3 en 4 hebben over 'internetseksualiteit'. In les 3 gaat het 

over online flirten en webcamseks, in les 4 zal het gaan over hoe om te gaan met al 

die sekssites op internet.  

 

Voor les 3 moeten jullie een aantal korte teksten lezen en een website bezoeken. Bij 

elke tekst of website horen een of twee vragen, die je voor jezelf moet 

beantwoorden. Tijdens de les zullen we deze antwoorden bespreken.  

 

Artikelen die je moet lezen:  

1. Verhaal van een meisje dat misbruikt werd via de webcam: 

http://mijnkindonline.web-log.nl/mijnkindonline/2005/11/_webcamseksslac.html  

Vragen bij artikel 1: waarom gehoorzaamde het meisje de jongen? Kun je je voorstellen 

dat jij hetzelfde zou reageren?  

 

2. Artikel over jongeren die flirten via internet: 

http://www.nrc.nl/binnenland/article1688596.ece/Meisjes_online_vaak_benaderd_voor_s

eks  

Vragen bij artikel 2: Herken je dit verhaal? Hoe denk jij over flirten via internet?  

 

3. Internetsoa.nl, een website over ‘internetsoa’s’ 

http://www.internetsoa.nl/page.php?page=13&menu=2  

Lees de 5 'internetsoa's', en denk na over deze vragen:  

a. Ken jij verhalen die hier op lijken?  

b. Naar wie zou je toestappen als jou zoiets zou overkomen?  

c. Vind je het goed dat er dit soort websites zijn, om jongeren bewust te maken van de 

gevaren van online flirten en webcamseks?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 januari - 21 januari 

Opdracht voor les 4 (13 februari) 
 

Les 4 zal gaan over de manier waarop mannen en vrouwen in de media worden 

afgebeeld. Hierbij komen aan bod: reclames, videoclips en pornografie.  

 

Opdracht:  

Lees onderstaande artikelen of websites, en beantwoord de vragen die daarbij staan. 
Neem de antwoorden mee op een papiertje, dan bespreken we ze in de les.  

Artikel 1 Porno is geen taboe voor Waalse jeugd 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=dmf05092006_064  

Vraag 1: denk je dat de Nederlandse jongeren er hetzelfde over denken? En jij? 

Vraag 2: aan het eind van het artikel staat dat 60% van de jongeren porno een 

goede manier van seksuele voorlichting vindt. Ben je het daarmee eens? Waarom 

wel/niet? 

 

Artikel 2 Christenunie valt over bikinireclame 

http://www.ad.nl/utrecht/stad/article1245078.ece  

Vraag bij artikel 1: met wie ben jij het eens, de christenunie of hunkemöller, en 

waarom?  

 

Website 1: www.beperkthoudbaar.info  

Vraag bij website 1: lees de eerste twee punten uit het manifest (belangrijkste punten 

van de website). Zou jij het manifest ondertekenen, zoals de websitemakers graag 

willen? Waarom wel/niet? 

 

Artikel 3: Vrouwen lijden onder schoonheidsideaal 

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/10906-vrouwen-lijden-onder-

schoonheidsideaal.html  

Vraag 1: denk jij dat vrouwen inderdaad beïnvloed worden door de reclames met al 

die mooie vrouwen?  

Vraag 2: Onderin het artikel staat dat vrouwen binnenkort de cosmetische 

fabrikanten aan kunnen gaan klagen omdat ze 'psychische schade' lijden door de 

reclames. Vind je dit terecht? Waarom wel/niet?  

 

 

 


