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DE ROL VAN SCHOOL
IN BEWUSTWORDING
VAN ONLINE PRIVACY
KARIN PEUSSENS

ONLINEPRIVACY VOOR DUMMIES
Social media:
Online netwerken waar je informatie (tekst, foto’s, video’s) met andere
gebruikers deelt. Voorbeelden: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,
Instagram.
Cookie:
Een klein tekstbestand dat tijdens websitebezoek op een device wordt
geplaatst en informatie opslaat. Deze informatie wordt bij een later bezoek
herkend door de website.
Third party cookies en tracken:
Cookies van derden - bijvoorbeeld van een ander bedrijf dan het bedrijf
van wie je de website bezoekt - die op je computer worden geplaatst. Deze
cookies maken het voor bijvoorbeeld adverteerders mogelijk om gebruikers
online te volgen (= tracken).
Datahandelaar:
Bedrijven die (online) persoonlijke gegevens verzamelen, analyseren en verhandelen.
Big data:
Analyse van enorme hoeveelheden gegevens om gedrag van grote groepen
mensen in kaart te brengen.
Profiling:
Het maken van een profiel van een potentiële klant door het bijhouden van
het onlinegedrag met behulp van algoritmen. Hiermee wordt ingeschat in
welke producten een potentiële klant is geïnteresseerd.
Nudging:
Het gebruik van big data door de overheid om ons gedrag te sturen
(bijvoorbeeld belasting op tijd invullen).
Adblocker
Een app om advertenties en (third party) cookies van je computer of telefoon
te weren.

IN DE LES AAN DE SLAG
MET PRIVACY
Mediawijsheid wordt niet specifiek benoemd in het examenprogramma
maatschappijleer
(www.examenblad.nl). Op het
vmbo raken de eindtermen op
het gebied van beeldvorming hier
wel aan. Bovendien valt omgaan
met moderne informatietechnologie onder de algemene onderwijsdoelen.
Op de havo en het vwo wordt
mediawijsheid niet in de eindtermen benoemd. Het kan wel
worden behandeld in het kader
van Informatievaardigheden (domein A). Daarnaast raakt privacy
aan het thema Rechtsstaat.
Er is veel online lesmateriaal beschikbaar over mediawijsheid en
privacy. Voorbeelden:
www.mediawijsheid.nl
(zoek op ‘privacy’)
www.mediawijzer.net
(zoek op ‘privacy’)
www.teleblik.nl
(zoek op ‘privacy’)
www.kennisnet.nl
(zoek op ‘mediawijsheid’)
Ter ondersteuning van dit onderwerp kunnen in de les televisieprogramma’s (De Privacytest,
Hunted, Superstream Me) en een
documentaire (Panopticon) worden getoond (allen via NPO Gemist). Ook de film Snowden, over
klokkenluider Edward Snowden,
is een toegankelijke manier om
het onderwerp te behandelen.
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