
  

De Kennis van Nu in de klas 
Cookies sturen je 
surfgedrag 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Op bijna elke website die je opent 
verschijnt het venster ‘cookies 
accepteren’. Dat accepteren doet bijna 
iedereen, want anders kun je niet verder. 
Maar je geeft zo ook toestemming dat je 
wordt bekeken als je op internet zit, 
zodat marketingbedrijven je gericht 
kunnen bestoken met persoonlijke 
reclame.   
 
Vakgebied 
Techniek en Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Cookies, privacy, algoritmes.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma maatschappijleer: 
havo/vwo Subdomein A2: 
Benaderingswijzen.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
Kennis van Nu in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s met soortgelijke 
onderwerpen zoals: ‘Hoe bepalen 
algoritmes je wereldbeeld?’.  
 
Antwoorden 
1 Kleine tekstbestandjes die via een 
website op onze computer gezet worden. 
2 Door een ontwerpfoutje zijn er heel veel 
bedrijven die het surfgedrag van mensen 
volgen, dat zien we als een inbreuk op 
onze privacy. 3a We staan toe dat andere 
bedrijven met ons mee kunnen kijken. b 
Bedrijven kunnen een profiel van ons 
opbouwen. 4a C b B 5 1 Af en toe iets lezen 
wat je normaal niet leest. 2 Regelmatig je 
cookies wissen. 6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 

1 Diederik Jekel legt uit wat cookies zijn. 
Wat zijn cookies? 
 

 
 
2 Cookies zijn hele handige dingen. Toch 
zijn veel mensen niet blij met cookies. 
Waarom niet? 
 
3 Bij het bezoeken van een website 
accepteren we vaak cookies.  
a Wat gebeurt er als we cookies 
accepteren?  
b Waarom zien wij dit als een inbreuk op 
onze privacy?  
 
4a  Cookies geven informatie ook door aan 
andere partijen. Hoe worden deze cookies 
genoemd? 
A First Party Cookies 
B Second Party Cookies 
C Third Party Cookies 
D Fourth Party Cookies 
b Wat gebeurt er in de enkele tienden van 
een seconde voor de website geladen 
wordt? 
A Cookies worden opnieuw opgestart 
B Bedrijven kopen advertentieruimte 
C De website wordt herladen 
D Cookieruimte wordt verwijderd, zodat er 
plek is voor nieuwe cookies. 
 
5 Er worden twee tips genoemd om ervoor 
te zorgen dat bedrijven minder over ons te 
weten komen. Welke twee tips zijn dit? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Diederik Jekel zegt in de aflevering dat 
iedereen cookies accepteert, omdat ze 
anders niet verder kunnen op een website. 
Accepteer jij cookies ook meteen om verder 
te kunnen op een website of bekijk jij eerst 
je cookie-instellingen?   
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