Hoe wil je jezelf presenteren?
Deelnemers onderzoeken hoe hun online identiteit en de inhoud die ze maken en
delen gerelateerd zijn aan hun doelen (bijvoorbeeld met betrekking tot carrière,
studie en interesses). Ze ontdekken hoe ze een online identiteit kunnen
onderhouden waarbij ze rekening houden met onderwerp, platform, naam, visuele
presentatie en privacyinstellingen.

Materiaal
Hand-out Mijn online identiteit

Mijn online identiteit
Discussie
Vertel je leerlingen
Laten we even stilstaan bij hoe we met mensen communiceren op basis van wie ze
zijn. Je gedraagt je misschien anders bij je vrienden dan bij familieleden of bij leraren
op school. Ook de omgeving of het moment kan je gedrag beïnvloeden; je gedraagt
je op een bepaalde manier met vrienden op school, maar je gedraagt je anders
wanneer je buiten school met elkaar omgaat.
Vertel je leerlingen
We gedragen ons allemaal een beetje anders afhankelijk van waar en met wie we
zijn. Je kunt op dezelfde manier sturen hoe jij en je inhoud door iedereen online
worden bekeken. Het kan daarom handig zijn om na te denken over hoe je wilt dat
anderen je zien op internet.
Bekende personen (zoals mensen uit de muziek-, film- of tv-wereld, politici en
zakenmensen) doen dit constant. Door elk onderdeel van hun merk en publieke
persoon zorgvuldig vorm te geven, van inhoud op sociale media (zoals foto's, video's
en berichten met tekst) tot interviews, proberen ze zo veel mogelijk fans en klanten
aan te spreken.
Je hoeft geen bekende persoon met een peperdure marketingstrategie te zijn. Maar
het is wel nuttig om na te denken over wie je mogelijk online kunnen bekijken en om
te plannen hoe je in de toekomst online overkomt.

Interactie
Interactie
Verdeel de groep in tweetallen.
Vraag je leerlingen
Wat voor inhoud maak en/of deel je momenteel online (bijvoorbeeld video's, muziek,
remixen, blogs, ontwerpen, animaties)?
Wat inspireert je om deze inhoud te maken of te delen? Waarom doe je het?
Aan welke inhoud verbind je je echte naam en afbeelding?
Is er ook inhoud waarvan je niet wilt dat iedereen deze naar jou kan herleiden?
Waarom niet?

Interactie
Geef de deelnemers 7 minuten om dit te bespreken. Vraag de tweetallen daarna om
hun bevindingen te delen.
Vraag je leerlingen
Laten we het eerst over je doelen voor de toekomst hebben, voordat we je
toekomstige online identiteit bespreken. Bespreek het volgende met je partner: waar
en wie wil je zijn over een paar jaar, en hoe kwam je voor het eerst op dat idee? Het
is prima als meerdere ideeën of carrières je interessant lijken.
Welke andere persoonlijke doelen heb je die niet verband houden met je carrière?
Wat zou je online kunnen doen om je carrière- of persoonlijke doelen te
verwezenlijken?

Hand-out
Interactie
Deel de hand-out Mijn online identiteit uit aan de deelnemers.
Vertel je leerlingen
Je online activiteiten kunnen je helpen je huidige interesses verder te verkennen en
nieuwe passies te ontdekken.
Neem enkele minuten de tijd om deze hand-out in te vullen. Denk na over je
ambities met betrekking tot hoe je je online presenteert. Onthoud dat iedereen een
andere online identiteit heeft en dat jouw identiteit zich waarschijnlijk verder
ontwikkelt wanneer je doelen en interesses in de toekomst veranderen.

Opdracht
Opdracht
Vertel je leerlingen
Nu dat je hebt stilgestaan bij hoe je jezelf en je interesses ziet, is het tijd om na te
denken over hoe je bepaalde aspecten van je identiteit voor anderen wilt uitlichten.
Stel je voor dat je een nieuwe identiteit op sociale media maakt die is gericht op een
bepaald aspect van jou als persoon. Je begint helemaal opnieuw en bent volledig vrij
om alle privacyinstellingen aan te passen en op welke manier dan ook inhoud te
maken.
Schrijf in een alinea hoe je deze nieuwe identiteit op sociale media vorm zou geven
om je vrienden en volgers het gewenste beeld van jezelf te laten zien. Benoem met
name de volgende aspecten:
1. Type account en platform (bijvoorbeeld sociale media, een blog enzovoort)
2. Type inhoud (bijvoorbeeld foto's, video's, tekstberichten)
3. Wat zou je in het gedeelte Over mij zetten?
4. Wat voor afbeeldingen zou je gebruiken?
5. Hoe zou je je privacyinstellingen aanpassen? Zouden bepaalde instellingen
afhankelijk zijn van het type inhoud dat je zou delen?
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