DAG 1
Debatvragen - vloggen of niet?
DEBATVRAAG 1
Elk kind moet een vlog kunnen maken.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Akkoord

⚡

Niet akkoord

Tip: hier staat niet dat je het moet doen, maar het wel moet kunnen (zoals je moet kunnen
schrijven).
EXTRA VRAGEN
#1 Naar welke vlogs kijken jullie?
#2 Wie heeft zelf al eens een vlog gemaakt? Zet je dat dan openbaar of niet?
#3 Wat is er leuk aan vlogs maken/kijken?
#4 Wie kijkt er naar vlogs?

DEBATVRAAG 2
Wat je ziet online heeft een effect op wat je doet en zegt.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Klopt helemaal!

⚡

Klopt niet!

EXTRA VRAGEN
#1 Kopiëren jullie taalgebruik/woorden van vloggers? Merken jullie ook dat jullie soms woorden
overnemen? Of dezelfde dingen leuk beginnen te vinden?
#2 Wat zijn dingen die je niet zelf zou doen wat de vlogger ook doet?
#3 Zou je dingen kopen die vloggers aanprijzen in hun vlogs (bv. een spelletje, kledij …)?
#4 Zijn typische woorden/bewegingen die vloggers gebruiken?

DEBATVRAAG 3
Je zet je account best op privé.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Altijd op privé.

⚡

Dat hoeft toch niet?

EXTRA VRAGEN
#1 Wat zijn sociale media? Wie heeft een account op sociale media?
#2 Waarom best privé? Waarom niet openbaar?
#3 Wie heeft een privé-account? Wie heeft een openbaar account? Wie weet het niet?
#4 Wat mogen mensen zien van jou? Je huis, je kamer, je school, vrienden, mensen uit je
gezin/familie …?
#5 Weten jullie dat als je een nieuw account aanmaak dat meestal op openbaar staat? Waarom doen
sociale mediabedrijven dit denken jullie?

Quizvragen - veilig online
Vraag 1
Wat is het veiligste wachtwoord voor Luna?
Zet antwoorden in de juiste volgorde
1.
2.
3.
4.

LUNAtje
Vl0ggeni5cOOl!
hallo
*RozeRood*

Vraag 2
Een wachtwoord is best ...
Meerdere antwoorden mogelijk
A.
B.
C.
D.

iets wat je regelmatig verandert.
hetzelfde voor alle accounts.
kort, want dat is makkelijk te onthouden.
een combinatie van cijfers en letters.

Vraag 3
Hoe zorg je ervoor dat niemand je zoekgeschiedenis kan bekijken?
Meerdere antwoorden mogelijk
Tip: wanneer je surft, komt er een bestand of 'cookie' op jouw computer of tablet. Deze cookies
houden bij wat je online zoekt en vormen samen jouw zoekgeschiedenis.
A.
B.
C.
D.

Verwijder cookies.
Installeer cookies.
Surf incognito (= anoniem).
Sluit je browser af.

Vraag 4
Hoe kan je jezelf tegen hackers beschermen?
Meerdere antwoorden mogelijk
A.
B.
C.
D.

Gebruik een openbaar WiFi-netwerk.
Gebruik een sterk wachtwoord.
Gebruik tweestapsverificatie.
Accepteer pop-ups.

Extra uitleg
Wat is tweestapsverificatie?
Dit is een aanmeldingsmethode waarbij je twee stappen succesvol moet doorlopen vooraleer je
ergens toegang tot kan krijgen, bv. het aanmelden bij de bank met een kaartlezer. De eerste stap
bestaat meestal uit het invoeren van je gebruikersnaam en wachtwoord. De tweede stap kan op
verschillende manier gebeuren, namelijk een sms code of code die gegenereerd wordt in een
Authenticator App. Tweestapsverificatie zorgt er zo voor dat je een extra beveiliging kan toevoegen
aan je account.
Wat is een pop-up?
Een pop-up is vaak een klein venster dat verschijnt bovenop het bestaande venster van een website.
Pop-ups geven soms gewoon een mededeling over website zelf, maar leiden je ook vaak naar
andere websites. Het wordt ook vaak gebruikt als reclamemiddel en een manier om mensen te
misleiden. Lees dus altijd eerst goed waarover de pop-up gaat, vooraleer je erop klikt.

Vraag 5
Hoe kan je een nepprofiel meestal herkennen?
Slechts één antwoord mogelijk
A.
B.
C.
D.

Het profiel is recent aangemaakt.
Het account heeft maar weinig vrienden.
Het account heeft veel posts.
Het account heeft veel foto’s.

Vraag 6
Wat is een back-up?
Slechts één antwoord mogelijk
A.
B.
C.
D.

Een manier om je account te beveiligen.
Een verwijderd bestand.
Een ander woord voor zoekgeschiedenis.
Een reservekopie van je foto’s en filmpjes.

