
Privacy en jij
Deelnemers gaan verkennen welke soorten informatie het beste 'privé' kunnen
worden gehouden, hoe ze privacyinstellingen kunnen aanpassen op sociale media
en hoe ze het beslissingsproces voor hun instellingen kunnen uitleggen (bijvoorbeeld
waarom bepaalde inhoud de instelling Alleen vrienden of Openbaar krijgt).

Materiaal
Hand-out Raadspel



Raadspel

Deel één

Interactie

Deel de hand-out voor het raadspel uit en vraag iedere deelnemer deze in te vullen.
Vraag deelnemers om vier informatie-items te kiezen die ze willen delen en laat ze
weten dat je de informatie die ze opschrijven met de hele groep gaat delen. Laat ze
het tweede blad zelf houden.

Deelnemers krijgen 10 minuten de tijd om de hand-out in te vullen. Nadat de tijd
voorbij is, verzamel je de hand-outs.

Vertel je leerlingen

Nu ga ik wat van de informatie op elke hand-out voorlezen. Gebruik het gedeelte
Raden om op te schrijven wie jij denkt dat elke hand-out heeft ingevuld.

Interactie

Nadat je de hand-outs hebt doorgenomen, ga je met de groep in discussie.

Vraag je leerlingen

Heb je bepaalde informatie met niemand gedeeld? Welke? Waarom?

Heeft iedereen dezelfde keuzes gemaakt over wat zij willen delen? Waarom/waarom
niet?

Waarom deel je, afhankelijk van met wie je deelt, meer of minder van deze
informatie? Wanneer zou je dit wel delen?

Hoe eenvoudig was het om de informatie te koppelen aan de persoon die de
informatie heeft opgeschreven?

Waren er gevallen waarin uit een gegeven reactie onbedoeld iets anders was op te
maken dan dat daadwerkelijk met de reactie werd bedoeld? Iemand kan bijvoorbeeld
iets hebben opgeschreven over zijn/haar favoriete eten, wat een indicatie kan zijn
van de cultuur of culturen waarmee deze persoon bekend is.

Wat zouden de aannames kunnen zijn die anderen over jou hebben als je de door
jou opgeschreven informatie in dit raadspel zou delen met de rest van de wereld?

Deel twee



Vertel je leerlingen

Privacy is de mogelijkheid om te beheren wat andere mensen over jou weten. Je
kunt dit doen door bepaalde dingen over jezelf te vertellen (zoals je adres of wat je
leuk vindt om te doen) of door dingen te doen met andere mensen (zoals winkelen
met je vrienden en je favoriete producten uitkiezen). Privacy is belangrijk als je met
mensen in een kamer zit of online met ze praat.

Privacy is gebaseerd op je eigen persoonlijke beslissingen. Wat privacy betekent
voor jou en je gezin, kan enorm verschillen van wat privacy betekent voor andere
mensen in deze groep en hun gezinnen. Als we ons er meer van bewust zijn van wat
we als privé beschouwen en hoe ons online gedrag onze privacy kan vormen,
kunnen we betere keuzes maken over welke mate van privacy we willen.

Privacybehoefte wijzigt ook afhankelijk van het type informatie dat wordt gedeeld en
met wie het wordt gedeeld.

Vraag je leerlingen

Zou je bijvoorbeeld je huisadres delen met de volgende mensen?

1. Je ouders/verzorgers of andere belangrijke volwassenen in je leven?

2. Je vrienden?

3. Je leraar?

4. Een vreemde/iemand die je niet goed kent?

5. Een vriend van een vriend?

6. Een organisatie of bedrijf?

Samenvatting

Vertel je leerlingen

Wanneer je informatie online deelt, is het belangrijk om na te denken over wie de
informatie ziet. Vraag je af of jij of anderen van wie informatie wordt gedeeld het
prettig zouden vinden specifieke informatie met bepaalde doelgroepen te delen.

Sommige informatie kan in de toekomst voor vervelende situaties zorgen als deze
met de verkeerde mensen wordt gedeeld. Als een vreemde/persoon die je niet goed
kent precies weet waar je woont, kan diegene naar je huis komen, wat tot onveilige
situaties kan leiden. Hoewel dit in andere delen van de wereld een waarschijnlijker
scenario is, weegt het risico (en de potentiële schade) niet op tegen de kleine kans



dat het daadwerkelijk zou kunnen gebeuren. Je moet begrijpen wat de effecten van
het delen van informatie zijn, zodat je beslissingen over je privacy kunt nemen die je
veilig houden.



Miscommunicatie

Discussie

Vertel je leerlingen

Laten we het hebben over wat we zeggen in sms-berichten, hoe we het zeggen en
hoe dit anders kan zijn dan persoonlijk met iemand communiceren.

Vraag je leerlingen

Hoe kan iets zeggen via een sms anders zijn dan het zeggen in eigen persoon?

1. Als je de reactie van de persoon niet kunt zien, weet je misschien niet hoe
diegene zich voelt over wat je hebt gezegd. Je kunt iemand kwetsen zonder dat
je het doorhebt.

Vertel je leerlingen

Als je persoonlijk met iemand praat, kun je de reacties van diegene observeren
terwijl je met hem/haar praat, waaronder de lichaamstaal en toon. Er gaat iets van
die context verloren wanneer je online communiceert.

Online kun je echter andere typen contextuele informatie opmerken die je kunnen
helpen met communiceren (platformen kunnen bijvoorbeeld specifieke standaarden
hebben die je een beter idee geven van hoe informatie wordt geïnterpreteerd).

Vraag je leerlingen

Als je bepaalde contextuele signalen niet overbrengt (bijvoorbeeld de lichaamstaal
en toon), hoe zou dit er dan toe kunnen leiden dat de ontvanger je verkeerd begrijpt?
Een grap kan bijvoorbeeld verkeerd worden opgevat en iemand kwetsen.

Als je verkeerd wordt begrepen in een persoonlijk gesprek, wat doe je dan om het
misverstand op te helderen? Je kunt bijvoorbeeld je excuses aanbieden of uitleggen
wat je bedoelde. Op welke manier kan dit moeilijker of makkelijker zijn via een sms-
bericht?



Wie is je publiek?

Deel één

Vertel je leerlingen

Hoewel we onvermijdelijk een spoor achterlaten met onze online activiteiten, zijn er
een aantal manieren waarop we controle kunnen hebben over onze privacy en onze
online reputatie. In de context van sociale media zijn er op platformen vaak
instellingen beschikbaar waarmee we kunnen kiezen wie kan zien wat we plaatsen.
Het aanpassen van deze instellingen beperkt de analysemogelijkheden, waaronder
analyse van metagegevens, van bijvoorbeeld groepen van derden, zoals
adverteerders, onderzoekers of bedrijven, en van de platformen zelf niet. Wel kan dit
beperken wat andere gebruikers van sociale media kunnen zien of tot welke
informatie bedrijven of adverteerders toegang hebben.

Voor degenen die het willen weten: metagegevens zijn in feite gegevens over
gegevens. Metagegevens kunnen onder andere het volgende omvatten: informatie
over je aanmeldtijden op een sociale-mediaplatform, je locatie op het moment van
aanmelden en informatie over je online connecties.

Privacyinstellingen kunnen op elk sociale-mediaplatform anders worden
weergegeven, maar ze helpen altijd om ons publiek te bepalen. Dankzij instellingen
kunnen onze berichten bijvoorbeeld volledig openbaar zijn, alleen zichtbaar voor
vrienden van vrienden, beperkt tot slechts één vriend, en soms alleen zichtbaar voor
bepaalde door jou geselecteerde vrienden. Andere typen functionaliteiten waarop
deze instellingen invloed kunnen hebben, zijn onder andere locatiegegevens en
deeltoestemmingen. Cookies, gerichte advertenties en zoekopdrachtvoltooiing
kunnen voor de meeste services worden uitgeschakeld via wijzigingen in
opties/instellingen in de betreffende service. Er zijn ook webbrowserextensies en
andere digitale services beschikbaar die je privacybescherming kunnen versterken
terwijl je van website naar website surft (bijvoorbeeld de extensie Privacy Badger 'Do
Not Track' van de Electronic Frontier Foundation).

Deel twee

Interactie

Verdeel de groep in tweetallen.

Vraag je leerlingen

Denk een moment na over alle sociale-mediaplatformen waarbij je een account hebt.

Weet je wat je huidige privacyinstellingen zijn op elk van deze sociale-
mediaplatformen?



Groepsactiviteit

Vertel je leerlingen

Verken de mogelijkheden die deze instellingen bieden en probeer erachter te komen
welke instellingen, in welke situaties en voor welke platformen het meest geschikt
zijn.

Ga ieder voor jezelf naar een sociale-mediaplatform dat je gebruikt en controleer je
privacyinstellingen. Je vindt de privacyinstellingen normaal gesproken onder je
accountinstellingen en sommige platformen hebben zelfs speciale functies om je
privacy te controleren.

Praat na het onderzoeken van je privacyinstellingen met je partner over deze
instellingen. Waarom hebben jullie je privacyinstellingen op deze manier ingesteld?
Zijn sommige privacyinstellingen ingesteld op basis van context (sommige
instellingen zijn bijvoorbeeld toepasselijk in het ene geval, maar onnodig in het
andere)? Heb je je instellingen ooit gewijzigd? Hoe vaak wijzig jij je instellingen en
waarom?

Zorg dat je kijkt naar zowel de privacyinstellingen gerelateerd aan het delen van
informatie met verschillende mensen op het platform, als de privacyinstellingen die
aangeven hoeveel gegevens het platform en zijn bijbehorende derde partijen (zoals
adverteerders) mogelijk ontvangen. Dit zijn allemaal belangrijke aspecten van het
beheren van je digitale privacy, voor vreemden/mensen die je niet goed kent,
vrienden, familie en bedrijven.

Interactie

Geef de deelnemers 5 minuten om dit in dezelfde tweetallen te bespreken en betrek
daarna de hele groep in een discussie met gebruik van de volgende vragen.

Discussie

Vraag je leerlingen

Is je algehele account ingesteld op openbaar, privé of iets anders? Hoe ben je tot
deze beslissing gekomen?

Ben je tevreden over je huidige privacyinstellingen?

Wanneer is het gepast om iets openbaar te delen en wanneer kun je beter kiezen
voor privé-instellingen?

Voel je je er prettig bij om je informatie te delen met de door jou gebruikte sociale-
mediaplatformen of met de bedrijven die op deze platformen adverteren? Waarom



wel of waarom niet?

Ben je door dit gesprek anders gaan denken over je privacyinstellingen? Waarom
wel of waarom niet?



Opdracht

Opdracht

Opdracht

Nu we het hebben gehad over privacy, wat mensen kunnen afleiden van de inhoud
die we delen, hoe onze mensen anders worden begrepen door verschillende
mensen en waarom instellingen een nuttig hulpmiddel zijn om te bepalen wat je wilt
delen met een specifiek publiek, gaan we toepassen wat we net hebben geleerd.

Denk gedurende de komende 30 minuten voor jezelf na over de volgende drie
scenario's en schrijf een korte alinea met een reactie op elk scenario:

1. Sinead is dertien jaar en is pas begonnen met zingen. Ze vindt dat ze nog niet
heel goed is, maar wil haar nieuwe passie graag delen met haar vrienden en
vragen wat zij ervan vinden. Ze overweegt om op een sociale-mediaplatform
een paar video's toe te voegen waarin ze een aantal van haar
lievelingsnummers zingt. Welk type platform zou jij aanraden? Wat zijn volgens
jou de ideale privacyinstellingen voor dat platform? Leg uit waarom.

2. Reza is zestien jaar en heeft een passie voor koken en nieuwe recepten
bedenken. Hij heeft aan verschillende kipgerechten gewerkt waar hij heel
enthousiast over is. Hij wil de recepten graag delen met zijn vrienden en andere
mensen die zijn geïnteresseerd in koken. Welk type platform zou jij aanraden?
Wat zijn volgens jou de ideale privacyinstellingen voor dat platform? Leg uit
waarom.

3. Ulwazi is achttien jaar en ze wil volgende maand op zoek gaan naar een baan.
Ze weet dat werkgevers om een cv zullen vragen, maar weet niet precies hoe ze
een goede cv kan schrijven. Ze heeft interesse in werk in de IT-sector, maar
weet niet welke banen er beschikbaar zijn voor haar en of ze voldoende is
gekwalificeerd voor deze functies. Ze zou graag advies of aanbevelingen krijgen
van anderen die dezelfde interesses hebben, maar niemand in haar huidige
netwerk werkt in de IT-sector. Welk type platform zou jij Ulwazi aanraden? Wat
zijn volgens jou de ideale privacyinstellingen voor dat platform? Leg uit waarom.

Als jullie de volgende keer weer als groep samenkomen, verdeel de deelnemers dan
in dezelfde tweetallen en laat elk tweetal zijn gedachten over de opdracht delen, als
dit mogelijk is.
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