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Handleiding 

 

Beste begeleider  

1 mei 2015  

 www.jeeigendatabaas.nl : algemene website voor het downloaden van het materiaal  

 www.nomc.nl (besloten deel) > Databaas: het materiaal. Alle werkschriften, 

handleiding en poster. (deze site is speciaal voor Nationaal MediaCoaches)  

 

Databaas is het landelijke educatieve project over online 

privacy, dat door Nationaal MediaCoaches (zie 

www.nomc.nl) kan worden uitgevoerd maar dat tevens 

voor elke school kosteloos online beschikbaar is.  

Voor dit educatieve project is gekozen is voor een thema 

dat door de Europese Unie wordt betiteld als een van de 

speerpunten van mediawijsheid: online privacy voor 

jeugd.1 We wensen u alvast veel plezier met dir project 

toe!  

 

Voor wie is Databaas? 

Databaas biedt voorlichting over online privacy voor 

kinderen en jongeren. Databaas houdt in: 4 bijeenkomsten of 

lessen die in het onderwijs, bibliotheek en mediatheek kunnen worden uitgevoerd. Er zijn 4 

versies: voor kinderen in de leeftijd 10-13 jaar en voor jongeren in de leeftijd 13-15 jaar.  

Op de website www.jeeigendatabaas.nl zijn diverse onderzoeken en weblinks over dit thema 

te vinden.  

Inhoud van het materiaal 

Databaas wordt online aangeboden, waarna u het materiaal uitprint. Op de website 

www.jeeigendatabaas.nl staat alle informatie. Wie in het land de lessen wil (laten) verzorgen 

kan dit zelf verzorgen, of een Nationaal MediaCoach in de buurt zoeken. Deze Nationaal 

                                                           
1
 EU mediawijsheid, online privacy: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/571 

http://www.jeeigendatabaas.nl/
http://www.nomc.nl/
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MediaCoaches zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van contacten, materiaal en 

kosten en uitrol van het project.  Lukt het niet om een Nationaal MediaCoach in de buurt te 

vinden? Dan wordt er verder gezocht. Deze contacten lopen via www.mediacoachinbeeld.nl  

Het materiaal  

Er zijn 4 versies beschikbaar. 2 versies voor kinderen, voor school of bibliotheek. 2 versies 

voor jongeren, voor school of bibliotheek. Databaas bevat een te downloaden werkschrift, 

waar (zie onder) op de diverse pagina’s materiaal voor begeleiding en voor de deelnemende 

kinderen of jongeren staat. Ook bevat het materiaal een te printen brief voor de ouders, om 

hen te informeren en te betrekken – niet in de laatste plaats m.b.t. het huiswerk dat door de 

kinderen of jongeren wordt gemaakt. Het materiaal kan a.h.v. de bladzijden stap voor stap 

worden doorlopen, tijden staan per onderdeel genoteerd. Natuurlijk zijn de tijden onze 

eigen inschatting, waarmee naar believen gevarieerd kan worden. De lessen kunnen als 

totaal worden aangeboden, maar er kan/mag ook uit worden gehaald wat men zelf nodig 

heeft. Net wat ú nodig vindt,  

Screen- en printversies  

U kunt op de website het materiaal in een screenversie en in een printversie zien. Wilt u 

enkel zien hoe het materiaal eruit ziet? Gebruik dan de screenversie. Wilt u prints maken van 

het werkschrift of pagina’s (zoals de brief voor ouders)? Gebruik dan de printversie. Alles is 

in full color, maar natuurlijk kunt u om kosten te besparen zwart wit prints maken.  

 

De werkschriften en ander materiaal  

a. Download/print het gehele werkschrift (printversie). Hierin is de eigen 

begeleiderhandleiding (blz. 2, 3, 4, 14), de brief voor de ouders (blz. 12) en natuurlijk 

alle opdrachten voor de kinderen/jongeren met wie men dit project uitvoert.  

- Kopieer de bladzijden voor de deelnemende kinderen of jongeren: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 15, 16  

- Onderteken en kopieer de brief voor de ouders: blz. 12.  

 

 

 

 

 

http://www.mediacoachinbeeld.nl/
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Opzet van Databaas  

4 bijeenkomsten  

1. Start, de introductie en de quiz. Totaaltijd 1 uur   

a. Introductie van het project (zie blz. 5)  

Tel de koppen. De kinderen/jongeren gaan in de eigen groep na wat ze allemaal 

op internet en met hun smartphones doen. Tijd: 15 minuten  

b. De quiz. De kinderen/jongeren verdiepen zich de ins & outs van online privacy 

a.h.v. een quiz. Tijd: 10 minuten  

c. Bespreking van de antwoorden (zie ook pagina 14) Tijd: 20 minuten  

d. Let op: bij vele antwoorden hoort een uitgebreide klassenbespreking  

 

2. Interviews. Totaaltijd 1 uur.  

a. Groepsgesprek met de kinderen of jongeren. 10 minuten  

b. Kinderen of jongeren interviewen elkaar. 20 minuten. 

c. Nagesprek. 15 minuten. 

d. Doornemen van de extra tips (blz. 9). 15 minuten.  

 

3. Thuisopdracht. Totaaltijd 45 minuten.  

- Klassikaal doornemen van alle situaties (5) en voorbereiden van de 

thuisopdracht/huiswerk. 45 minuten.  

- Uitdelen van de brief voor de ouders (of op een andere manier verspreiden)  

 

4. Nabespreken van de thuisopdracht: circa 35 minuten, excl. Opdracht c.  

a. Nabespreking: hoe ging het thuis met de opdracht? Algemene vragen: 10 

minuten.  

b. Doornemen van alle 5 situaties, de 2 vragen beantwoorden van deze les blz. 13. 

20 minuten.  

c. Eventueel maken van posters e.a. Schatting: 1 uur. Juist deze opdracht valt te 

combineren met allerlei media: van power points tot filmpjes. Laat de 

deelnemers met hun creativiteit op de loop gaan! Natuurlijk is hiervan geen 

schatting te geven. Heeft u materiaal bijvoorbeeld over de deelnemende groepen 

kinderen? Neem contact met ons op; we willen het erg graag op de site 

www.jeeigendatabaas.nl laten zien!  

d. Wijs ook op de verwijslinks die op blz. 15 staan. Van Kindertelefoon tot 

Consuwijzer. 5 minuten.  

 

 

 

http://www.jeeigendatabaas.nl/
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We hebben alle moeite gedaan om dit project zo zorgvuldig mogelijk aan te bieden. 

Mocht u tips of aanvullingen hebben? Laat het ons weten en help Databaas verder te 

ontwikkelen.  

 

Omdat social media en het gebruik heel snel veranderen proberen we op de website 

www.jeeigendatabaas.nl zoveel als mogelijk nieuwe informatie te vermelden: uw 

aanvulling is van harte welkom!  

 

 

Heel veel succes en plezier gewenst!  

 

 

Nationale Academie voor Media en Maatschappij  

Wildenborch 31, 1092 KB Amsterdam  

Tel. 072 888 7 222  

www.mediaenmaatschappij.nl  

 

http://www.jeeigendatabaas.nl/
http://www.mediaenmaatschappij.nl/

