Kijkvragen

EenVandaag in de klas
Iedereen kan je
Facebookfoto’s gebruiken
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Niet alles op social media is wat het lijkt.
Zo kan een persoon achter een profiel op
Facebook heel iemand anders zijn. Maar
waarom doen mensen op Facebook zich
voor als iemand anders? Dat doen ze om
bijvoorbeeld iemand te verleiden tot een
afspraak en dat is niet altijd even
onschuldig.

Kijkvragen
1 De dertienjarige Lisa was vijf dagen
vermist. Wat was de aanleiding?
A Ze wilde weg uit het bungalowpark.
B Ze had via social media een leuke man van
41 leren kennen.
C Ze had via social media afgesproken met
een jongen van 19, maar het bleek een vals
profiel.

Vakgebied
Mens en maatschappij / Maatschappijleer
Mens en natuur
Kernbegrippen
Facebook, social media, valse profielen,
grooming, relaties.
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en natuur: 35, Mens en
maatschappij: 36

2 Je krijgt een uitnodiging van een nieuwe
‘vriend’. Wat zou een aanwijzing kunnen
zijn dat zijn profiel vals is?
A Als die persoon ouder is dan jij.
B Als die persoon meteen met je wil
afspreken.
C Als die persoon een mooie profielfoto
heeft.

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is
meer te vinden over de gevaren van het
internet, bijvoorbeeld de video over:
‘Sexting’.

3 Waarom maken mensen valse profielen
aan? Zet de volgende woorden op de juiste
plek: slachtoffer, spelletje, aandacht,
sexovertreders.
Sommigen zien het als een _ _ _ en zoeken
daarmee _ _ _ en bevestiging. Anderen zijn
_ _ _ die op zoek zijn naar een nieuw_ _ _ .

Antwoorden
1 C 2 B 3 spelletje - aandacht sexovertreders - slachtoffer 4 A
5 Eigen antwoord.

4 Hoeveel profielen op Facebook zijn vals?
A Eén op de tien profielen is vals.
B Eén op de honderd profielen is vals.
C Eén op de duizend profielen is vals.
Verdiepingsvraag
5 In de offline wereld maken jongeren niet
zomaar een afspraak met iemand die ze
niet kennen. In de online wereld gebeurt
dat wel. Hoe komt dat?
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