
 

Leven met sociale media  

(LPD 2, 8 – ICT LPD 6) 

TAAK: Be Safe On Web 

Opdracht 1: Open het thema ‘cyberpesten’ 

a) Wat is cyberpesten? Leg uit. 

Dit is het pesten via internet of via een smartphone. 

 

b) Op welke twee manieren kan je iemand cyberpesten? 

Kwetsende of bedreigende teksten via sociale media. 

Beledigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op internet 
plaatsen. 

c) Bekijk het linkerfilmpje. 

- Beschrijf wat je ziet. 

Een meisje dat een filmpje online zet waarin ze zingt. Vervolgens wordt ze telkens 

opnieuw afgekraakt. Dat zorgt ervoor dat er een touw boven haar hoofd opdoemt, 

wat uiteindelijk rond haar nek komt en waardoor ze wordt opgehangen. 

- Waarom wordt dit op deze manier getoond? 

Aanhoudend pesten kan ervoor zorgen dat iemand wanhopig wordt en geen andere 

uitweg meer ziet. Het is een proces. 

d) Waarom pesten pesters? Som drie mogelijkheden op. 

- Uit verveling 

- Voor macht 

- Uit wraak 

 

e) Juist of fout? Verbeter indien fout. 

- De schoolprestaties van pesters zijn vaak slechter dan die van gepeste kinderen. 

JUIST. 

- Cyberpesters plegen op latere leeftijd vaker zelfmoord. 

JUIST. 

- Cyberpesten is vanaf het eerste moment strafbaar. 

FOUT. Pas als er sprake is van belediging, stalking, bedreiging… 

 

  

 ‘logo’ 
Naam: Nr.: 

Klas: Leerkracht:  

Vak: Mens en samenleving Datum:  



f) Leg uit wat doxing is. 

Met doxing gaat men privégegevens openbaar maken. Vaak roept men ook op om 

die personen lastig te vallen. 

Opdracht 2: Open het thema ‘sexting’ 

a) Wat is sexting? 

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten, foto’s, video’s van 

jezelf via apps op je smartphone of social media. Vaak om elkaar op te winden of te 

flirten. 

 

b) Wat is “financial sextortion”? 
Dit betekent dat iemand wordt gechanteerd en afgeperst met naaktbeelden die van 

hem of haar zijn gemaakt. Vaak vraagt men hier geld voor. 

 

c) Juist of fout? Verbeter indien fout. 

- Foto’s van sexting worden altijd vrijwillig genomen. 
FOUT. Soms worden jongeren onder druk gezet om deze te maken. 

- Eenmaal een foto op internet is geplaatst, heb je er geen controle meer over. 

JUIST. 

- Met Snapchat kan je aan sexting doen zonder dat je je zorgen hoeft te maken. 

FOUT. Ook daar kunnen ze screenshots nemen en de foto opslaan. 

 

d) Som drie criteria op, die jij belangrijk vindt, om veilig aan sexting te doen. 

Leg uit waarom je voor deze drie criteria kiest. 

 

PERSOONLIJK ANTWOORD LEERLINGEN. 

 

 

e) Wat wordt gezien als kinderporno? 

Seksueel getinte berichten, foto’s of video’s van minderjarigen. 
 

f) Wat is een mogelijk gevolg voor het slachtoffer als het over sexting gaat? 

Bv. Gepest worden en er psychisch veel last van krijgen. 

 

g) Wat vind je zelf van sexting? Geef een duidelijke uitleg. 

 

PERSOONLIJK ANTWOORD LEERLINGEN. 


