


Hoi! Wat leuk dat je aan de slag gaat met dit 

interactieve doe-boek! Je gaat in dit boek meer leren 

over het gebruik van beeldschermen en social media. 

Mobieltjes en internet zijn een groot onderdeel van ons 

dagelijks leven. Je gebruikt het voor school, werk of in 

je vrije tijd. In deze periode met veel online lessen, is 

het gebruik hiervan niet meer weg te denken. Hoe gaaf  

is het, dat je altijd met iedereen in contact kan zijn en 

alles kan opzoeken wat je maar wil weten. Super gaaf 

natuurlijk!

Máááár, elk voordeel heeft z’n nadeel. Hoe handig het 

internet ook is, het blijf belangrijk om er bewust mee 

om te gaan. Dit heb je waarschijnlijk al tienduizend keer 

van je ouders gehoord, dus laat dat advies nu maar even 

voor wat het is. 

In het boek vind je eerst het onderdeel Check je stats, 

deze invulgrafofi eken gebruik je het hele jaar door. 

Hierna vind je de 52 opdrachten,  

voor elke week van het jaar 

eentje. Deze werk je stap voor 

stap af. Je begint bij opdracht 

1 en de week daarna ga je door 

naar opdracht 2 en zo ga je 

verder.  Of je nou alleen of 

klassiekaal aan de slag gaat, heel 

veel plezier! 

VOOR DOCENTEN

Veel opdrachten in het boek 

zijn klassiekaal uitvoerbaar. De 

manier van uitvoeren is vrij in te 

INTRODUCTIE

richten. Laat de jongeren hun 

uitkomsten en antwoorden met 

elkaar bespreken. Dit geeft ze 

extra inzichten over de onder-

werpen. 

De opdrachten met eens huis 

icoontje zijn thuisopdrachten, 

wel zou je hier klassiekaal een 

gesprek over kunnen starten. 

En misschien is het leuk om zelf 

ook eens in de opdrachten te 

duiken!



Je kent het wel, na school plof je thuis neer op de bank. 

Op tv zet je je favoriete serie aan om lekker te binge 

watchen. Ondertussen scroll je door de FYP op TikTok. 

Vet cute,  die hondenfi lmpjes en dansjes. Voor je het 

weet roepen je ouders: “aan tafel!” Na het eten trek 

je je terug in je kamer om nog even met je vrienden te 

snappen. Misschien is je crush wel online. Oh shit! Het 

is al half 12, echt tijd om te gaan pitten, want morgen 

moet je weer vroeg op. Zo gaat het zo’n beetje elke dag.

Ben je wel eens benieuwd hoeveel tijd je nou eigenlijk 

bezig bent op je mobiel? En weet je eigenlijk of dat 

effect heeft op hoe je je voelt? Er is maar een manier 

om daar achter te komen: tabellen en grafi eken! Dit 

klinkt miscchien als gewoon een saai onderdeel van je 

wiskundeboek, maar geen zorgen. Je hoeft hier geen 

suffe cijfers in te vullen over het aantal meloenen dat 

Klaas haalt in de supermarkt. Dit gaat namelijk helemaal 

over JOU!

Op de volgende pagina’s vind 

je 12 invulgrafi eken, voor elke 

maand van het jaar een. Per dag 

vul je in hoeveel tijd je die dag 

op je mobiel hebt gespendeerd. 

Dit doe je door de vakjes in te 

kleuren op de specifi eke dag, tot 

het aantal uur dat je schermtijd 

ongeveer aan geeft. Ook geef je 

aan hoe je je die dag voelt. Dit 

doe je door een stipje te zetten 

ter hoogte van het gelukscijfer 

van de dag op de specifi eke dag.  

Een 10 betekent een topdag 

en een 1 betekent een enorme 

baaldag. Deze stippen verbind je 

later met lijnen aan elkaar. 

Aan het eind van de maand 

kun je evalueren op je grafi ek. 

Lopen de lijnen evenredig met 

de hoogte van de ingekleurde 

blokken? Dan zou er een 

verband kunnen zitten tussen je 

schermtijd en de mate van geluk 

die je op een dag ervaart. 

CHECK JE STATS















1. GOOOOAAAAAL!

Stel/kies voor jezelf drie doelen 

op die je aan het eind van het 

boek gehaald wilt hebben.

1. Mijn schermtijd is ten 

opzichte van het begin van het 

boek met een kwart verminderd.

2. Ik vergelijk mezelf niet (of 

minder) met foto’s die op sociale 

media wordt geplaatst.

3. Ik zit niet de hele tijd op 

mijn mobiel als ik afspreek met 

vrienden.

4. Ik kan een hele dag zonder 

mijn mobiel.

5. Ik onderscheid fake news 

en betrouwbaar nieuws 

gemakkelijk.

WIST JE DAT?

6. Ik kijk naar verschillende 

perspectieven wanneer ik een 

mening wil vormen over een 

onderwerp.

7. Ik kijk kritischer naar 

informatie/berichten dan een 

jaar geleden.

8. … (eigen invulmogelijkheid)

9. … (eigen invulmogelijkheid)

10. … (eigen invulmogelijkheid)

Doel: 3 doelen stellen waaraan je gaat werken tijdens  
 het gebruik van dit boek.



2. CHECK THE CLOCK

De één zit drie uur op haar/zijn telefoon, de ander misschien 

zelf negen uur op haar/zijn telefoon. Maar wat is eigenlijk jouw 

schermtijd? Kijk bij de instellingen op jouw telefoon en schrijf op 

wat jouw gemiddelde schermtijd is. Vind je dit teveel of juist goed? 

Vergelijk eens jouw schermtijd met een ander en bespreek samen 

wat jullie ervan vinden.  Wat zijn de verschillen en hoe denk je dat 

dat komt?

In de instellingen van je mobiel 
vind je het knopje Digitale Balans. 
Hier kun je zien hoeveel tijd je op 
je mobiel spendeert en aan welke 

apps. Ook kun je Schermtijdbeheer 
aanzetten. Met deze functie kun je 

bepaalde apps voor jezelf blokkeren 
en een tijdslimiet instellen.

Doel: Bewust worden van jouw schermtijd.



Naast dat je kan zien wat jouw schermtijd is, kan je ook zien welke 

apps je het vaakst gebruikt. Schrijf jouw top 3 meest gebruikte apps 

op. Ga na waarom je vaak op deze apps zit en hoe dit komt. Zijn er 

apps die je liever minder zou gebruiken? Schrijf drie oplossingen op 

om minder gebruik te maken van deze apps. 

In de instellingen van je mobiel 
vind je het knopje Digitale Balans. 

Hier kun je zien hoeveel tijd je op je 
mobiel spendeert en aan welke apps. 
Ook kun je Schermtijdbeheer aanzet-
ten. Met deze functie kun je bepaalde 

apps voor jezelf blokkeren en een 
tijdslimiet instellen.

Doel:  Bewust worden van jouw meeste gebruike apps en    
 nagaan waarom je die het vaakst gebruikt. Daarna drie   
 oplossingen bedenken, waardoor je die apps minder gaat   
 gebruiken -> minder schermtijd

3. LESS IS MORE



4. ON FIRE

Op internet worden veel berichten geplaatst. Niet 

iedereen is het eens met alles wat ze online lezen. Dat 

is natuurlijk logisch. Toch merk je dat meningen en 

reacties steeds feller worden. Er ontstaan vaak twee 

kampen. Het lijkt alsof mensen vaak vergeten dat ze 

tegen echte mensen praten en dat hun opmerkingen 

ook pijnlijk kunnen zijn. Zoek eens onder verschillende 

nieuwsberichten. Kom je vurige comments tegen? 

Schrijf hiernaast drie van zulke reacties op. Herschrijf 

ze hierna in je eigen woorden. Hoe zou 

je dit op een respectvolle manier kunnen 

overbrengen?  Wat valt jou op?

Probeer altijd van uit je 
eigenperspectief te schrijven. 
Bijvoorbeld ‘ik vind’ in plaats 

van ‘jij doet’. En lees over onder-
werpen goed in, vanuit meerdere 

perspectieven.

Doel: Bewust worden van heftige comments en de   
 impact daarvan. 



5. TBH

Heb jij ook van een infl uencer zijn/haar 

vakantiekiekjes gezien waarop het super 

lekker weer is, hij/zij een prachtig lichaam 

heeft en alles zo fel gekleurd eruit ziet? 

Grote kans dat die foto is bewerkt! Zoek 

zo’n foto op en schrijf wat hieraan bewerkt 

kan zijn.

WIST JE DAT?

Doel:  Inzien dat niet alles op het internet perfect en echt  
 is. De mensen op de foto’s zijn niet zo perfect als je  
 denkt en eigenlijk zijn het ook gewoon ‘’normale’’   
 mensen.



6. FAKE IT ‘TILL YOU MAKE IT

Deep fake. Je hebt ze vast wel eens gezien. Filmpjes van politici 

als Mark Rutte en Hugo de Jonge die een TikTok dansje doen. Of 

dubieuze fi lmpjes van celebrities die rond gaan. Deze fi lmpjes zijn 

vaak niet echt, zonder dat je het altijd door hebt. Ze zijn gemaakt 

met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze technieken worden 

steeds verder ontwikkeld, waardoor deze fi lmpjes steeds realisti-

scher worden. Dit klinkt natuurlijk super gaaf. Er zijn zelfs apps 

waar mee je zelf zo’n deepfake video kan maken. Kijk de video hier 

onder en schrijf op: vind ik dit realistisch? waarom wel of niet?

Schrijf drie pluspunten en drie 

minpunten van zo’n deepfake op. 

Scan de QR-code of zoek op internet 

naar: This is not Morgan Freeman - A 

Deepfake Singularity - YouTube

Doel:  Deepfakes fi lmpjes eerder herkennen aan de   
 hand van de drie dingen die je hebt opgeschreven.



7. TIME IS TICKING

Ken jij dat ook? Je moet huiswerk maken, je kamer 

opruimen en nog veel meer, maar je zit op je mobiel. Je 

blijft maar scrollen en dan zie je opeens dat er al 4 uur 

opzit! Ga naar Instagram/ TikTok en klik vervolgens 

op “Instellingen -> Account -> Je activiteit -> Tijd -> 

Dagelijkse herinnering instellen” en stel een tijd in voor 

hoelang je op Instagram/ TikTok mag zitten. Hoe lang is 

dat voor jou? Welk verschil merk je als je dit een week 

uitprobeerd?

Doel: Een tijdslimiet instellen voor apps, zodat je er niet te  
 lang op zit en meer tijd hebt voor andere dingen.



8. STRUGGLE OF THE DAY

We zien ze allemaal voorbij komen: 
Foto’s van infl uencers of bekendheden 
die toch net iets té perfect zijn. Zoek 
twee van zulke ‘perfecte’ foto’s op, 
plak ze in dit boek en schrijf een kort 
verhaal: wat hebben deze infl uencers 
allemaal moeten doorstaan om deze 
perfecte foto’s te krijgen?

Doel:  Inzien dat niet alles op het internet perfect en echt is. Dat het  
 veel moeite kost voor een foto en dat daar heel goed over   
 nagedacht is door die mensen. De foto’s zijn niet zo spontaan als  
 je denkt dat die zijn.



9. HI SWEETIEEE XOXO

“Hi <3 Sweetieeee, Do you want to videochat FOR 

FREE? PLeaseee click on the LINK xx <3”. Dit soort 

berichten krijgt social media gebruikers wel vaker 

in hun dm’s of inbox. Klik niet zomaar op zo’n link. 

Ga eerst na of dit niet gevaarlijk kan zijn. Als je wel 

klikt kan je geconfronteerd worden met video’s die je 

liever niet wilt zien. Zo’n link kan er ook voor zorgen 

dat er een virus wordt geïnstalleerd op je computer/

mobiel.  Ook kunnen ze vragen om privé gegevens, zoals 

wachtwoorden in te vullen. 

Schrijf vier signalen op, waar je op kunt letten als je 

zulke verdachte berichten krijgt. 

Doel:  Weten waar je op moet letten wanneer je verdachte  
 berichten krijgt op sociale media.



10. BREAK

Effe een break! 
Schrijf 5 dingen op 
waar jij goed in bent.



11. PEER PRESSURE

Op internet zie je veel 

challenges voorbij komen. 

Je ziet heel veel leuke 

zoals: ‘My boyfriend 

does my make-up’, ‘The 

Harlem Shake’ en de 

‘Don’t judge’. Maar er 

zitten ook gevaarlijke 

challenges tussen, zoals: 

‘The Cinnamon Challenge’ 

of de ‘Choking Game’. 

Doel:  Bewust worden van de gevaren van sommige   
 challenges en leren omgaan met groepsdruk.

Wees je bewust dat niet 

elke challenge zonder 

gevolgen is. Neem een 

kijkje op deze site: www.

internetchallenges.nl . 

Wat is er te vinden op 

de site? Ga daarna naar 

“voor jongeren” en schrijf 

op wat je gaat doen als 

er groepsdruk wordt 

uitgeoefend op je.



12. MINE MINE MINE

Mensen voegen je toe op Snapchat, Iedereen kan je 

profi elfoto zien op Whatsapp, je Instagram account 

staat openbaar en je locatie is voor iedereen op 

Snapchat te volgen. Dit zijn een paar dingen die je 

misschien liever niet wilt hebben. Ga naar je apps en 

kijk bij je privacyinstellingen. Welke dingen heb je liever 

aan of uit staan? Schrijf ze hier op en verander ze in je 

instellingen. 

Doel:  Bewust worden van jouw privé gegevens en privacy.



13. HAPPY FEED

Veel mensen vinden sociale media 
erg leuk en halen er veel voldoening 
uit, maar waarom is dat eigenlijk zo? 
Zoek op internet: “welk stofje komt 
vrij bij sociale media” en schrijf het 
antwoord hieronder op. Wist je dit 
al? Lees dan andere website die zich 
meer verdiepen in de stof. Schrijf jouw 
nieuwe bevindingen verder op. 

Doel:  Weten welk stofje er vrijkomt bij social media gebruik en  
 begrijpen waarom we daardoor voldoening halen uit het   
 scrollen.



14. IDENTITY CRISIS

Jongeren worden gemakkelijk slachtoffer 

van identiteitsdiefstal, omdat ze veel 

online zijn en via sociale media hun 

persoonsgegevens delen. Met de Kopie-ID 

App bewerk je jouw id-kaart, zodat je kopie 

hebt om te mailen of appen. Download de 

app en laat het zien aan twee andere mensen 

(vrienden, familie en kennissen) en leg hem/ 

haar uit hoe de app werkt.

Doel:  Kennis maken met de Kopie-ID App, zodat je 
 identiteitsdiefstal voorkomt. Daarnaast vertellen over de  
 Kopie-ID App aan andere mensen, zodat zij zich ook bewust  
 worden van het bestaan.



15. OUT OF THE BOX

Iedereen heeft een mening en 

soms denken mensen anders over 

onderwerpen dan jij. Helaas zie je 

steeds vaker dat mensen andermans 

mening niet kunnen waarderen/

respecteren, doordat ze in hun 

fi lterbubbel blijven hangen. Hadden 

jij en een vriend/vriendin of 

klasgenoot een meningsverschil? Waar 

ging het over en kan je inzien waarom 

diegene er zo over dacht? Schrijf 

jouw bevindingen op.

Doel:  Inzien dat niet iedereen dezelfde mening heeft als 
 jij en hoe je gesprekken hierover respectvol kan 
 aangaan.



16. COOKIEMONSTER

Herken je dat? Wanneer je 

op zoek bent naar nieuwe 

schoenen, krijg je gelijk allemaal 

advertenties van schoenen. 

Vaak heeft dit te maken met 

de cookies op zo’n website. Een 

cookie is een tekstbestandje 

dat door een website op de 

computer, smartphone of tablet 

wordt geplaatst. Zo’n bestand 

slaat als het ware informatie op. 

Er zijn drie soorten cookies: 

- Analysecookies houden 

bij hoeveel mensen een site 

bezoeken

Doel:  Weten wat cookies zijn en hoe dit precies werkt.

- Functionele cookies 

onthouden inloggegevens om 

automatisch in te loggen bij 

volgend bezoek

- Trackingcookies zijn bedoeld 

voor advertentiedoeleinden.

Zet een keer de cookies uit en 

ga na of je alsnog advertenties 

krijgt van schoenen. Schrijf je 

bevindingen op en zoek uit wat 

de oorzaken daarvan zijn. 



17. THIS WAY

Vroeger gebruikten mensen een kaart 
om naar hun bestemming te komen, 
maar tegenwoordig hebben we daar 
Google Maps voor. 

Daag jezelf uit en gebruik een week 
lang geen Google Maps. Vraag de 
mensen op straat naar de weg en 
wie weet maak je zelfs nog nieuwe 
vrienden!

Schrijf een kort verhaal over jouw 

ervaring: Waren mensen behulpzaam? Heb 

je de weg kunnen vinden? Wat ging er 

goed en wat ging er minder goed? Is dit 

voor herhaling vatbaar?

Doel:  Uit je comfortzone stappen en een nieuwe uitdaging  
 aangaan.



18. TOTALLY HOOKED

Misschien heb je het wel eens 
voorbij zien komen of zelf een 
keer ontvangen: een phishing 
bericht. Er zijn verschillende 
kenmerken van een phishing 
bericht. Ga eens op onderzoek uit 
en probeer vijf kenmerken op te 
schrijven van een phishing bericht. 

Doel:  De kenmerken herkennen van phishing berichten



19. FAKING IT

Tegenwoordig zijn er verschillende 
apps waarmee je deepfake fi lmpjes 
kan maken. Apps zoals Avatarify en 
Wombo zijn voorbeelden daarvan. 
Download zelf één van zulke apps en 
probeer eens zo’n deepfake fi lmpje 
te maken. Hoe realistisch is het 
fi lmpje? Schrijf jouw bevindingen op.

Doel:  Erachter komen hoe makkelijk het is om een deepfake  
 video te maken.



20. BREAK

Effe een break! Doe een (slaap)
kamer make-over. Zet je bed op een 
andere plek, verschuif e kasten, haal 
een nieuw bureau. Zet wat planten 
neer of versier de muur met vette 
posters. Niks is te gek. 

Zoek op internet naar inspiratie. 
Ga bijvoorbeeld voor een bepaalde 
kleur of een gaaf thema je ‘nieuwe’ 
kamer. Een handige site hiervoor is 
Pinterest! 

Print een aantal inspiratie foto’s uit 
en plak ze hier naast op.



21. SHOP ‘TILL YOU DROP

Zoals je weet, worden foto’s vaak 
bewerkt voordat ze daadwerkelijk 
gepost worden op Instagram. 
Sommige infl uencers hebben 
zelfs een heel stappenplan, die 
ze elke keer gebruiken om hun 
foto’s bewerken. Zoek eens zo’n 
stappenplan op en bewerk één van 
jouw foto tot een echte infl uencer 
foto. Gebruik hiervoor een foto 
bewerk app op je mobiel. Print hem 
uit en plak hem hiernaast op. Schrijf 
op wat je allemaal bewerkt hebt.

Doel:  Bewust worden van al het werk wat er in een 
 infl uencer foto zit en dat een foto niet zo perfect is  
 zoals het lijkt.



22. COLOUR ME IN

Welke van de twee foto’s trekt jou het 
meest aan en waarom? Schrijf dit op.

Doel:  Bewust worden van de invloed van kleurgebruik op foto’s.

Wist je dat mensen sneller wor-
den aangetrokken tot een foto 

met warme kleuren? Waar wij bij 
blauw aan kou denken, denk je bij 
geel en oranje juist aan warmte. 
Niet gek ook, want deze kleuren 
worden ook vaak geassocieerd 

met zonneschijn, levendigheid en 
plezier.



23. BREAKDOWN

Wat doe jij tijdens de pauze? Grote kans 

dat je dan even op je telefoon gaat zitten. 

Probeer eens een week niet op je telefoon 

te zitten tijdens de pauze. Schrijf aan 

het eind van de week een kort verhaaltje 

op: Hoe is het bevallen? Wat ging er goed 

en wat ging er minder goed? Wat heb je 

geleerd? Is het voor herhaling vatbaar?

Doel:  Ervaren wat je mist als je normaal gesproken altijd op  
 je mobiel zit.



24. STOP IT

Er worden veel verschillende nep accounts gemaakt 

en vaak hebben ze geen goede bedoelingen. De een 

creëert een account om je te pesten, de ander om je 

op te lichten, het kan ook voorkomen dat iemand zich 

voordoet als jou. Maar wat kan je er dan tegen doen? 

Ga online op zoek en bespreek met anderen wat je kan 

doen tegen zo’n nep profi el. Schrijf hiernaast 5 oplossing 

op.

Leuk feitje: Iemand mag zich online niet voordoen als 

jou. Dat heet identiteitsfraude en dat is strafbaar.

Ook mag iemand niet zomaar jouw foto gebruiken 

zonder jouw toestemming. 

Doel:  Inzicht krijgen in het omgaan met een nepprofi el.



25. GOOGLE KNOWS ALL

Mensen voegen je toe op Snapchat, Iedereen kan je 

profi elfoto zien op Whatsapp, je Instagram account 

staat openbaar en je locatie is voor iedereen op 

Snapchat te volgen. Op het internet is er veel over 

mensen te vinden, maar wat is er over jou te vinden op 

het internet? Google jouw eigen naam en kijk wat er uit 

komt. Misschien dat je dingen voorbij ziet komen die je 

liever niet op het internet hebt staan of vind je andere 

verrassende dingen. Schrijf op wat je vindt over  jezelf 

en ga na of je dit op het internet wil hebben staan.

Ga naar je apps en kijk bij je 
privacyinstellingen. Kijk wat 

je aan of uit kan zetten, zodat 
de dingen die je liever niet op 
het internet hebt staan, kan 

afschermen.

Doel:  Er achter komen wat er allemaal van jezelf op het 
 internet te vinden is en nagaan of je dit op internet wil  
 hebben.



26. THE SOCIAL DILEMMA

The Social Dilemma is een mix 
van drama en documentaire op 
Netfl ix over de wereld achter het 
internet. Specialisten, activisten 
en voormalige werknemers van 
de technologiegiganten luiden 
de noodklok over sommige van 
hun uitvindingen en leggen uit 
hoe deze media verslavingen 
veroorzaakt worden. Bekijk de 
documentaire en schrijf vijf 
dingen op wat je niet eerder wist 
of die jou zijn opgevallen. 

Doel:  Inzicht krijgen in het aanbevelings mechanisme 
 achter social-media platforms, de negatieve gevolgen  
 van social media en de toekomst van social media.



27. FEED ME

Next! Op apps zoals TikTok of Instagram zie je 

vaak content voorbij komen die jij leuk vindt of 

jou interesseert. Dit komt, doordat websites en 

zoekmachines hun resultaten afstemmen op jouw 

(eerdere) online zoekgedrag. Schrijf drie dingen op 

die je vaak voorbij ziet komen op jouw feed. Denk 

bijvoorbeeld aan kattenfi lmpjes of kookfi lmpjes. 

Vergelijk daarna jouw bevindingen met een 

leeftijdsgenootje. Schrijf op: 

Passen deze onderwerpen bij jou?

Hoe denk je dat het komt dat je hier zoveel van ziet?

In welk opzicht verschilt jouw feed met dat van je 

leeftijdsgenootje?

En wat komt er wél overeen?

Doel:  Inzien dat iedereen een eigen tijdlijn heeft en hierdoor  
 een eigen fi lterbubbel heeft. Jouw tijdlijn is gebaseerd  
 op jouw zoekgedrag.



28. WATCH OUT

Niet alleen in het echte leven 
is er diefstal, maar ook op 
het internet speelt er online 
diefstal af. Dit wordt ook wel 
cybercrime genoemd. Er zijn 
veel verschillende soorten van 
cybercrime. Ga op onderzoek 
uit en schrijf vijf soorten van 
cybercrime op.

Doel:  Verschillende soorten van cybercrime kennen en deze  
 herkennen.



29. WATCH OUT 2.0

Nu je vijf soorten van cybercrime 
hebt gevonden, ga je onderzoeken 
wat je kan doen om te voorkomen 
dat je hier slachtoffer van wordt. 
Schrijf per soort cybercrime 
minimaal 3 activiteiten op die je kan 
doen om dit te voorkomen. Praat 
er over met je vrienden, familie of 
kennissen. Zo steken zij er ook nog 
wat van op. Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee.

Doel:  Weten hoe je cybercrime kan voorkomen en andere  
 mensen waarschuwen voor cybercrime. 



30. BREAK

Effe een break! Ga op 
speurtocht door de app 
Geocaching te downloaden. 
Dit is een spel en 
vrijetijdsactiviteit waarbij 
gebruik wordt gemaakt 
van een gps-ontvanger of 
telefoon met deze functie 
om ergens ter wereld een 
zogenoemde cache te vinden



31. TIME COACH

Ken je dat gevoel wanneer je met 
iets bezig bent, je toch snel even 
jouw telefoon erbij wil pakken? 
Terwijl je bij wijze van spreken 
5 minuten geleden ook al hebt 
gekeken. Hoe lang duurt het bij 
jou totdat je jouw telefoon erbij 
pakt? Houd een stopwatch bij en 
noteer elke keer hoe lang het duurt 
voordat je je mobiel weer oppakt. 
Noteer voor één dag de tijden en 
kijk of je voor de volgende dag de 
tijden kan verbeteren.

Doel:  Jezelf uitdagen om minder vaak (onnodig) de telefoon  
 op te pakken.



32. SO POPULAR

Iedere infl uencer is anders 
en ook qua bereik verschilt 
het per infl uencer. Maar 
hoe komt het dat de ene 
infl uencer meer volgers heeft 
dan de ander? Terwijl ze vaak 
dezelfde content plaatsen. 
Kijk eens naar de verschillen 
en overeenkomsten van 
grote infl uencers en ga na 
wat hem/haar juist zo uniek 
maakt of waarom een groot 
bereik heeft. Schrijf jouw 
bevindingen op. 

Doel:  Er achter komen wat een bepaalde infl uencer zo uniek  
 en groter maakt dan andere infl uencers.



33. I, I FOLLOW

Bewust en onbewust worden we 
beïnvloed door de mensen die wij 
volgen op sociale media. Scroll eens 
door de mensen die je volgt op 
Instagram/ TikTok en ga na waarom 
je deze mensen eigenlijk volgt. Maakt 
diegene mij onzeker of inspireert 
diegene mij juist? Schrijf minimaal 
15 mensen op die je volgt en jouw 
gedachten daarbij. Wat doet het met 
mij als ik posts van deze persoon zie?

Doel:  Nagaan waarom je bepaalde mensen volgt en wat de toege 
 voegde waarde is van hun content op jou. Uiteindelijk wil je  
 mensen volgen die jou inspireren en niet die jou alleen maar  
 onzeker maken.



34. I KNOW, YOU KNOW, GOOGLE KNOWS

Als je The Social Dilemma hebt gekeken, 

weet je dat het internet veel over jou 

weet. Check eens jouw Google account 

en kijk wat Google allemaal precies weet 

van jou. Zijn er dingen die je liever niet 

hebt dat ze van jou weten en zo ja, kan 

je daar wat aan doen? Denk bijvoorbeeld 

aan de privacyinstellingen aanpassen. 

Noteer jouw bevindingen en pas dingen 

aan als het nodig is. 

Ga naar Google -> Klik rechtsboven op jouw profi elfoto 

-> Klik op ‘’je Google-account beheren’’ -> Naar gegevens 

en privacy -> Naar je activiteiten en bezochte plaatsen 

Doel:  Bewust worden van wat Google allemaal van jou weet  
 en of je dat fi jn vindt of niet. Dingen aanpassen in de  
 privacyinstellingen, mocht het nodig zijn.



35. FAKE NEWS

Er komen heel veel verschillende 
nieuwsberichten langs op sociale 
media. Veel hiervan kloppen, maar er 
zitten ook een heleboel nep-nieuws 
berichten tussen. Deze berichten 
kunnen lastig te onderscheiden zijn. 
Wel zijn er singnalen waar je op kunt 
letten. 

Er zijn verschillende kenmerken van 
nep nieuwsbericht, weet jij welke dat 
zijn? Ga op onderzoek uit en schrijf 
minimaal vijf kenmerken van een nep 
nieuwsbericht op.

Doel:  De kenmerken herkennen van nep nieuwsberichten.



36. POP THE BUBBLE

Filterbubbel, een term die steeds vaker voorbij komt. 

Dit houdt in dat je alleen informatie voorbij ziet komen 

die voor jou relevant is en dit wordt weer bepaald door 

de andere informatie die je ‘nuttigt’. Hierdoor kom je in 

je eigen fi lterbubbel te zitten. Je gaat steeds meer van 

dezelfde content zien. 

Ga uit je fi lterbubbel en wissel eens voor een dag jouw 

telefoon met iemand anders. Uiteraard moet je met 

elkaar afspreken dat jullie bijvoorbeeld niet elkaars 

berichten en foto’s bekijken. 

Door op iemand anders zijn/haar telefoon te zitten, 

kom je als het ware in een andere fi lterbubbel terecht. 

Hoe anders is de informatie die je voorbij ziet komen? 

Schrijf hiernaast jouw bevindingen op.

Doel:  In iemand anders fi lterbubbel terecht komen en 
 bewust worden dat ieder zo zijn/haar eigen 
 fi lterbubbel heeft.



37. BLEEPBLEEP

Onder andere door de meldingen die je binnenkrijgt, 

wordt je getriggerd om je telefoon bij te pakken. Ben 

je net zo lekker bezig met je huiswerk, krijg je weer een 

berichtje binnen. Je besluit toch het bericht te openen 

en voordat je het weet, ben je 1 uur verder.  Zet voor 

een dag jouw meldingen uit en kijk of je inderdaad 

minder vaak jouw telefoon erbij pakt of juist wel.  

Schrijf aan het einde van de dag op wat voor het effect 

op jou heeft gehad.

Doel:  Er achter komen of de meldingen veel invloed hebben  
 op jouw telefoongebruik.



38. IS THIS ME?

Ze zeggen vaak dat iemand zich 
beter voordoet op het internet 
en in het echte leven heel 
iemand anders is. Zou dat ook 
bij jezelf zo zijn? Vraag aan een 
vriend of vriendin of zij vinden, 
dat jij op social media anders 
bent dan in het echte leven. 
Noteer hieronder drie punten 
die zij hebben genoemd.

Doel:  Bewust worden van hoe jij jezelf presenteert op 
 sociale media en of dit overeenkomt met het beeld dat 
 mensen van je hebben.



39. TO THE RHYTHM

Jouw algoritme wordt bepaald door 
de dingen die je opzoekt. Zoals eerder 
genoemd, krijg je veel dingen terug 
te zien die je zelf hebt opgezocht. 
Je krijgt bijvoorbeeld allemaal 
advertenties van sneakers te zien, 
nadat je een keer naar nieuwe Nikes 
hebt gezocht. Maak een lijst met 
onderwerpen, merken of producten 
waar jij vaak reclame over ziet. Schrijf 
op of je deze onderwerpen bij jou 
vindt passen. Heb je hier eerder naar 
gezocht? Wat vind je er van dat je 
advertenties speciaal voor jou ziet, han 
dig of irritant?

Doel:  Bewustworden van het algoritme systeem achter de   
 advertenties en aanzetten tot hier verder overna denken.



40. BREAK

Effe een break! Ontdek een 
nieuwe skill! Is er iets wat je 
altijd al hebt willen proberen? 
Dit kan van alles zijn. Denk 
aan pianospelen, sieraden 
maken of dj’en. Of misschien 
pottenbakken, kleren tie-
dye’en of macrameeën. Maak 
hiernaast een wensenlijstje. 
Kies een hobby of activiteit 
uit. Pak je kans en maak er 
deze week tijd voor. 



41. SO FAKE

Deepfake video’s zie je nu steeds vaker 

voorbij komen. Sommigen zijn best 

grappig, zoals een dansende Hugo de 

Jonge en Mark Rutte, maar andere 

deepfake video’s kunnen ook negatieve 

gevolgen hebben op iemands leven. 

Kijk de video hier beneden. Wat heeft 

diegene meegemaakt door zo’n deepfake 

Doel:  De gevolgen van deepfake fi lmpjes begrijpen en in-
zien.

Dionne Stax verschijnt in 
deepfake-pornovideo RTL 

BOULEVARD
https://www.youtube.com/

watch?v=__SACx-Qeqg



42. BULLY

Pesten komt helaas nog steeds heel 
vaak voor en dat is tegenwoordig niet 
alleen in de klas. Ook online zijn veel 
jongeren slachtoffer van cyberpesten. 
Kijk het fi lmpje hieronder. Jongeren 
vertellen hun ervaringen met 
cyberpesten. Schrijf op wat er op 

Doel:  Leren wat de gevolgen van cyberpesten zijn.

JONGEREN VERTELLEN HUN 
ERVARINGEN MET CYBERPESTEN

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WAT-
CH?V=2RN8KYOM1GY



43. BULLY 2.0

Ga met een klasgenoot, vriend/
vriendin of neef/nicht in gesprek 
over cyberpesten. Hebben zij het 
zelf meegemaakt? Kennen ze iemand 
die dat is overkomen? Wat vinden 
jullie ervan en wanneer denken jullie 
dat iemand online wordt gepest? 
Schrijf 5 punten op die jullie tijdens 
het gesprek hebben besproken.

Doel:  Het gesprek aangaan met mensen over cyberpesten  
 en voor meer aandacht zorgen rondom dit onderwerp.



44. ON THE MOVE

Zoals je al weet komt tijdens het 
sporten het stofje dopamine in 
je hersenen vrij. Zit je al op een 
sport? Lekker bezig en ga zo door! 
Als je nog niet sport probeer er 
dan een paar uit of organiseer 
een dagje met vrienden waarbij 
je verschillende sporten gaat 
doen. Denk hierbij aan volleybal, 
voetbal, tennis, bootcamp etc. 
Plak dan een paar foto’s in dit 
boek van jouw dagje sport!

Doel:  Meer beweging aangezien de lichamelijke gezondheid  
 onder druk komt te staan door de schermtijd. 



45. WHY-Y-Y-Y?

Waar denk jij aan bij het plaatsen 
van een foto op social media? 
En waarom is dat zo? 
Noteer het hiernaast.
Bijvoorbeeld:
- Aan het aantal likes dat ik zal 
krijgen
- Ik denk daar niet echt over na. 
Ik post het gewoon
- Of mijn haar wel goed zit
- Ik denk na of deze foto geschikt 
is voor de hele wereld

Doel:  Bewust worden van jouw redenen bij het plaatsen van  
 een foto.



46. HATE COMMENTS

Infl uencers doen hun 

best om ervoor te zorgen 

dat hun foto’s perfect 

zijn, maar soms lukt dat 

niet helemaal. Infl uencer 

Scarlett Londen kreeg 

veel kritiek over haar 

heen, omdat een foto die 

ze plaatste niet zo perfect 

was, alsze het wilde laten 

lijken. Het theekopje in 

haar hand was namelijk 

leeg en de ‘verse’ 

pannenkoeken waren 

Doel:  Meer bewust worden van online haat.

eigenlijk tortilla wraps. De 

foto ging viral en ze kreeg 

zelfs doodsbedreigingen 

daardoor. 

Wat had Scarlett anders 

kunnen doen volgens jou 

en had dit voorkomen 

kunnen worden, denk 

je? Of hadden anderen 

hier niet zo op moeten 

reageren? Noteer 

hiernaast jouw mening 

hier over. 



47. TIME TO RELAX

We snappen dat opdrachten doen 
niet altijd leuk is, daarom mag je 
nu een leuke serie kijken! ‘De dikke 
data show’ gaat over deepfakes. Hoe 
maak je een deepfake, welke data 
van jou is te vinden op internet en 
welke video is echt of nep? Op al dit 
soort vragen geven zij je antwoordt!

Doel:  Meer informatie krijgen over internet en social media.

De dikke data show
NPO ZAPP

https://www.zapp.nl/programmas/
de-dikke-data-show/gemist



48. COMPLETELY BLOCKED

Tijd voor een challenge.
Ga voor 5 dagen lang van 
sociale media af en schrijf 
zodra je dit is gelukt wat 
jou is opgevallen. Voel je je 
uitgerust? Verbaast het je 
hoeveel mensen er op hun 
mobiel zitten en/of ben je blij 
dat je dit hebt gedaan?

Doel:  De grote uitdaging aan gaan en er achter komen of je  
 echt niet zonder sociale media kan leven.



49. TIME TO LISTEN

Iedereen heeft natuurlijk zo zijn of haar eigen 

mening en op internet is dat duidelijk terug te zien. 

Vaak zie je die heftige discussies terugkomen in de 

comments op Facebook bijvoorbeeld. Hierbij zie je 

dat er soms twee kampen ontstaan onder de mensen. 

Dit is ook wel een vorm van polarisatie. 

Maak jij dit wel eens mee? Ga eens in discussie over 

een van de stellingen uit de lijst op het gelinkte 

bestand aan de QR-code en vraag door. Dit doe je 

door veel ‘waarom?’ vragen te stellen. Probeer zonder 

oordeel te luisteren naar wat de ander zegt. Met 

doorvragen ontdek je vaak de reden achter iemands 

mening en kan je diegene beter begrijpen, ondanks 

dat je zelf een andere mening hebt.

Schrijf hierna op wat je hebt geleerd over de ander.

Doel:  Leren doorvragen en hierdoor een beter beeld krijgen  
 van iemand zijn/haar mening of gedachte.

Stellingen over social mediaStellingen over social media
Mediawijzer.netMediawijzer.net

https://fi les.m1.mailplus.nl/https://fi les.m1.mailplus.nl/
user40361/2259/8%20stel-user40361/2259/8%20stel-
lingen%20Mediawijsheid.pdflingen%20Mediawijsheid.pdf



50. BREAK

Effe een break! Ga 
onderuit zitten, pak er 
wat lekkers bij en luister 
een podcast. Leuke 
podcasts zijn bijvoorbeeld:
• The Best Social podcast 
• Sophievolgt
• Tuesday issues 
Schrijf op wat je hebt 
geleerd.



51. MIRROR, MIRROR

Haal jouw doelen er weer bij. 
Is jouw schermtijd na een 
jaar inderdaad verminderd? 
Of vergelijk jij jezelf nu 
minder met andere mensen? 
Heb je meer met vrienden 
afgesproken? Hoe is jouw 
leven veranderd na een jaar? 
Refl ecteer op deze vragen en 
schrijf het op.

Doel:  Refl ecteren op de verandering in je eigen gedrag na  
 de opdrachten in het boek.



52.THE END

Nog één opdracht en dan heb je 
dit boek alweer uit! Het afgelopen 
jaar ben je fl ink bezig geweest met 
verschillende opdrachten die je 
wijzer en bewuster hebben gemaakt 
van sociale media. Maar waar ben je 
precies achter gekomen? Wat heb je 
geleerd? Wat ga je volhouden na dit 
boek? 

Maak hiernaast een klein moodboard 
van jouw leerweg. Knip wat dingen uit 
oude kranten of tijdschriften, teken er 
op los en schrijf er steekwoorden bij. 
Niks is te gek! 


