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De applicaties laten de gebruiker toe om eigen bijdragen als afbeeldingen,
teksten of video‘s op het internet te zetten en ze zo toegankelijk maken,
zodat een groot publiek ze kan zien.
De meeste 16-jarigen maken gebruik van de platforms, waarbij ook al jongeren steeds vroeger de vele keuzes van de websites ontdekken.
Onder de meest populaire zijn vooral Facebook. Hyves, Google+ en Netlog.
Publiekelijk wordt er veel over sociale media en de risico‘s gediscuteerd, in
het bijzonder over zaken als cyberpesten, ontmoetingen met vreemdelingen, het prijsgeven en vooral misbruik maken van de eigen gegevens
is bij vele een doorn in het oog.
Vooral ouders zijn vaak bezorgd over hun kinderen die steeds eerder met
het internet en de sites in contact komen.
De kennis van de risico‘s kan zeker helpen om het risico te minimaliseren,
studies hebben echter aangetoond, dat veel jongeren ofwel helemaal niet
aan de risico‘s denken, of ervan op de hoogte zijn, maar deze negeren.
Toch zijn sociale netwerken een geweldig iets, en behoren in het bijzonder
bij jongeren tot het dagelijks leven.
Met een eigen, zelf gecreëerd gebruikersproﬁel, kun je deelnemen aan
groepen, foto‛s en video‛s uploaden, oude kennismakingen opfrissen of gewoon om enkel met vrienden te chatten, en met hen nieuws te delen.
Men moet echter zorgvuldig met informatie en data omgaan!!!
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Sociale media

Sociale media worden platformen genoemd, die hun gebruikers met elkaar
kunnen laten communiceren, discussiëren en het uitwisselen van nieuws,
video‘s en berichten.
Vooral You Tube, Facebook, Twitter en MySpace behoren tot de meest populaire en bekende netwerken waar leden met elkaar kunnen communiceren
en gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
De berichten, mededelingen of creatieve inbrengen worden door de leden
aangemaakt, verspreid en beoordeeld. Sociale media laten iemand bijzonder goed de genegenheden, gevoelens en meningen van andere gebruikers
zien.
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Echter is het bij veel gebruikers niet bekend, hoeveel ze over zichzelf
onthullen, als ze privé-gegevens en informatie op het net plaatsen.

Social

Als de gegevens eenmaal op het web staan, is het vaak geen grote moeite om het te kopiëren of verder te verspreiden. Het kan zijn, dat ze
plotseling op een andere pagina in het netwerk opduiken, ook als het al lang
verwijderd werd.
Vooral de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de gebruiker van
een dergelijk platform staan steeds weer in het middelpunt van een wereldwijd debat.
Vaak verbergen zich de gebruiksvoorwaarden in lange, onbegrijpelijke
clausules die men snel doorleest en verder klikt.
Men moet vooral voorzichtig zijn bij de instelling, die bepaald, wie het proﬁel mag zien of wie een “vriend” is, want als je niet voorzichtig bent, kan
het geliefde netwerk al snel een nachtmerrie worden.

Media

Op het internet bestaat nog steeds een afstand tussen andere personen,
daardoor is de drempel om andere personen te beledigen of uit te schelden
laag. Daarom komt het in zeer grote netwerken vaak tot pestgedrag,
onthullingen en uitsluiting van anderen.
Echter ondanks de vele risico‘s en gevaren die de netwerken bieden, willen
vooral jonge mensen maar ook veel volwassenen niet meer afzien van de
populaire platforms.

Lees de tekst over sociale media zorgvuldig door en beantwoord de vragen.
a) Bent u zelf geregistreerd bij een platform, zoals Facebook of My Space?

JI
© Aduis

b) Zo ja, op welke en waarom? Zo niet, waarom niet?
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c) Wat vind je leuk aan social media?

S

d) Wat vind je het minder leuk aan social media?

e) Vertel 3 voordelen van social media!

m

f) Vertel 3 risico‘s van social media!

g) Wat kun je doen om jezelf te beschermen?

h) Hoe vinden je ouders van Facebook, Twitter, etc.?
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i) Denk je dat social media in de toekomst een rol zal spelen in ons leven?
Motiveer je mening.

De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.

Werkblad
Internet onderzoek
Internet onderzoek

com

N° 102.487

Internet onderzoek

Welke informatie vind je van je klasgenoten in sociale netwerken en op andere pagina‘s van
het World Wide Web?
Zoeken op het internet en vul het werkblad zo goed mogelijk in.
Deze informatie heb ik gevonden op
de volgende website:

Voor wie is de informatie zichtbaar? Kruis aan.

Voor iedereen

Alleen voor
vrienden

Helemaal
niet zichtbaar

Weet ik
niet

Echte achternaam
Echte voornaam
Geboortedatum
E-mail adres
Telefoonnummer
Adres
Relatiestatus
Hobby‛s
Vrienden
Foto‘s

Algemene beoordeling: Ik vind dat hij / zij ____________________ op het inJI
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ternet / op platforms niets / weinig / iets / veel / zeer veel over zichzelf prijsgeeft.
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