
Mediawijsheid: VWO 3 
 

Welkom bij Mediawijsheid: het digitale ik voor de derde klas VWO.  
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. 

 

Deze opdracht hoort bij de eerste les: 
Lees de onderstaande artikeltjes en vul je antwoorden in bij de keuzevragen.  
 
Artikel 1: Britse universiteit zoekt relschoppers via Facebook: 
http://www.nu.nl/internet/1158786/britse-universiteit-zoekt-relschoppers-via-
facebook.html  
Artikel 2: Scholier bedreigt leraren via internet: 
http://www.nu.nl/internet/911516/scholier-bedreigt-leraren-op-internet.html  
Artikel 3: Internetters bewust bezig met hun digitale identiteit: 
http://www.nu.nl/internet/1370586/internetters-bewust-bezig-met-hun-digitale-
identiteit-video.html  
Artikel 4: Privacy in westerse landen steeds meer in het nauw: 
http://webwereld.nl/article/view/id/49227  
 
De werkplaats Kees Boeke heeft vier forums geopend, elk behorend bij één van de 
artikelen. Elk forum begint met een stelling. Lees de stelling, bepaal je standpunt 
(eens, oneens of iets er tussenin), en schrijf dat bij 'antwoord'. Gebruik daarbij 
minstens twee zinnen. Lees ook de reacties van anderen en reageer daar eventueel 
op. Nieuwe stellingen zijn ook welkom!  
 
De stellingen zijn: 
Stelling 1 hoort bij artikel 1: Belachelijk dat die universiteit via een profielsite haar 
studenten probeert te controleren, ze moet privé en studie uit elkaar houden! 
 
Stelling 2 hoort bij artikel 2: Op internet ben je vrij om te doen en laten wat je wilt, 
als de school daar moeite mee heeft, pech gehad. 
 
Stelling 3 hoort bij artikel 3: Volwassenen zijn dan misschien wat meer bezig met 
hun privacy, jongeren hebben daar geen besef meer van en zetten zonder nadenken 
al hun persoonlijke gegevens op internet.   
 
Stelling 4 hoort bij artikel 4: Het artikel eindigt met: Volgens Davies is er echter geen 
reden tot paniek. "Volgens ons zullen er in de komende jaren privacyvriendelijke 

programma's ontwikkeld worden. Daarnaast verwachten we dat burgers privacy snel als 

een politiek probleem gaan zien." 

Stelling: Davies ziet het verkeerd, de Nederlandse burger geeft graag zijn eigen privacy 
op voor wat meer veiligheid, zoals camera's op straat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 January - 13 January 
In de tweede les hebben we het gehad over de macht van de overheid op media als het 
internet. Hoever zou die macht moeten gaan? Moeten wij overal tegen beschermd 
worden, of houden we nog eigen verantwoordelijkheid? 
 
De derde les zal zich concentreren op de macht van de burger op het internet. In principe 
kunnen wij, zeker als we anoniem het net op gaan, alles zeggen en doen wat we maar 
willen. Maar hoever gaat die vrijheid eigenlijk, als je ziet wat voor vreselijke dingen 
mensen op internet zetten?  
 
Lees de onderstaande artikelen en reageer weer op de stellingen in de bijbehorende 
forums.  
 

1. Time: ‘jij’ bent de persoon van het jaar: http://www.dutchcowboys.nl/online/8945  
2. Ook in China neemt de macht van de bloggers toe: 

http://www.nu.nl/internet/1389005/ook-in-china-neemt-de-macht-van-bloggers-
toe.html  

3. Marokko.nl betreurt Kamervragen Wilders: 
http://nieuws.marokko.nl/index.php?nav=nieuws&nid=9126  

 
Stelling 1 hoort bij artikel 1:  
Volgens Timemagazine was de actieve internetgebruiker in 2006 de 'persoon' van het 
jaar, omdat door die internetgebruikers het internet veel socialer en interactiever is 
geworden.  
 
Stelling: Alles leuk en aardig dat steeds meer mensen actief het internet vormgeven, 
maar die prijs is wel zwaar overdreven: kijk maar eens hoeveel domme en beledigende 
dingen die mensen op het internet zetten! 
 
Stelling 2 hoort bij artikel 2: 
Stelling: Leuk dat die bloggers nu wat meer hun mening uiten, maar het zal nooit zo vrij 
worden dan in Nederland: China blijft toch wel een dictatuur. 
 
Stelling 3 hoort bij artikel 3: 
Stelling: de politiek heeft niks te maken met wat mensen op internet zeggen, ik vind het 
al belachelijk dat marokko.nl bepaalde reacties weghaalt van zijn forum! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 January - 20 January 
Opdracht bij les 4 
 
Les 2 hebben we het gehad over de macht van de overheid op het internet, en in de 
derde les ging het over de (on)macht van de burger op het web. In de vierde en laatste 
les staat de macht van de bedrijven op internet centraal. Reclame is een steeds grotere 
rol gaan spelen op internet, en wordt op een steeds onzichtbaardere wijze verwerkt in de 
inhoud van websites. Wat moeten we daarmee? 
 
Deze week kun je kiezen uit twee opdrachten: 
 
Opdracht 1:  
Zoek drie reclames/reclamecampagnes die je aanspreken. Denk aan billboardfoto's of 
misschien andere vormen van reclame. Plaats de link, of liever nog de foto zelf, in het 
forum 'opdracht reclame op internet' en beantwoord bij elke reclame de volgende 
vragen:  
 
1. Waarom spreekt deze reclame je aan? 
2. Op welke wijze probeert het bedrijf haar product aan de man te brengen? 
3. Wordt deze reclamecampagne ook in meerdere media getoond? En zo ja, hoe (bijv. 
commercials op tv of in de krant) 
4. Als je de eerste drie vragen bij alle reclames hebt beantwoord, noem dan drie 
elementen die volgens jouw een goede reclame kenmerken.  
 
Opdracht 2:  
Bedenk een eigen reclamecampagne voor een niet-bestaand product. Je kunt met foto's 
werken, maar ook gewoon met beschrijvingen. Denk goed na over je doelgroep, en de 
manier waarop je het presenteert! Welke elementen voeg je toe om het product zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken?  
Plaats de zelfgemaakte reclamecampagne in een forum. In de les zullen we kijken welke 
reclamecampagne de meeste producten zou verkopen.  
 
 
 


