
 voor jongeren

Werkmap

Samen Wijzer



Inhoudsopgave 

Inleiding           1 

Hoofdstukken           2 

 Hoofdstuk Account aanmaken       2 

 Hoofdstuk Reclame op internet       8 

 Hoofdstuk Zoekmachines        12 

 Hoofdstuk Games         18 

 Hoofdstuk Chat/Msn          21 

 Hoofdstuk Profielsites         24 

 Hoofdstuk Daten op het internet       30 

 Hoofdstuk Openbaar vervoer        33 

 Hoofdstuk Internetbankieren        35 

 Hoofdstuk Online winkelen        37 

 Hoofdstuk Zoekmachines vacatures       40 

 Hoofdstuk DigiD         43 

Bronvermelding          49 

 



1 

 

Inleiding 

 

Dit is de werkmap die jullie kunnen gebruiken om te leren hoe je met internet omgaat. Er wordt 

uitgelegd hoe je het internet kunt gebruiken. Dit wordt gedaan aan de hand van opdrachten waarin je 

de stappen moet volgen. Ook gaat het over sociale contacten op het internet. Hier zijn ook 

opdrachten voor gemaakt. 

Bij elk hoofdstuk staat er een korte inleiding over wat je gaat leren in dit hoofdstuk. Samen met je 

begeleider kan je deze werkmap doornemen. 

Succes bij het leren over internet! 
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Een account aanmaken 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Hoe je een account moet aanmaken 

- Wat voor gebruikersnaam en wachtwoord je het beste kunt gebruiken 

- Hoe je omgaat met je gebruikersnaam en je wachtwoord 

 

Waarvoor heb je een account nodig? 

Het bedenken van een gebruikersnaam en wachtwoord kom je heel vaak tegen. Je hebt het 

nodig bij het aanmaken van een account. Een account is bijvoorbeeld een e-mailadres, een 

profielsite zoals Hyves, of een DigiD. Een account is van jou  en alleen de mensen die jou 

gebruikersnaam en wachtwoord hebben kunnen in je account komen. 

 

Hoe maak je een account aan? 

Vaak moet de gebruikersnaam en wachtwoord ‘’voldoen aan voorwaarden’’. Dit betekent 

dat je pas gebruik mag maken van een gebruikersnaam als er bijvoorbeeld een cijfer in moet 

voorkomen of het minimaal 6 tekens moet hebben . Tekens zijn alle letters en cijfers van je 

toetsenbord.  

 

Opdracht: Heb jij al eens account aangemaakt, voor bijvoorbeeld een e-mailadres?  

o Zo ja, Hoe heb je dit gedaan? Heb je hulp gevraagd of gekregen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht: Hoe maak je een e-mailadres aan op Windows Live? 

Windows Live wordt vaak gebruikt voor het maken van een e-mailadres. Deze e-

mailadressen eindigen op: @hotmail.com, @hotmail.nl of @live.nl. Het leuke is dat je zelf 

kunt kiezen! De gebruikersnaam moet alleen nog niet bestaan, want dan lukt het niet. Elke 

gebruikersnaam mag namelijk maar door één iemand gekozen worden.  

 

Stap 1: Druk op de internetknop bij je startbalk. Op het plaatje hieronder staat deze rood 

omcirkeld, helemaal links onderin de hoek.  

 

Stap 2: Daarna typ je de website in bij de bovenste balk: www.hotmail.com 

http://www.hotmail.com/
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Stap 3: Klik op Registreren 

Stap 4: Je kunt nu je eigen account aanmaken. Je kunt hier een gebruikersnaam bedenken en 

een wachtwoord. Er zijn nog een aantal vakjes die je moet invullen. Je begeleider kan je hier 

bij helpen als dit nodig is.  
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Stap 5: Onderaan de pagina kun je op: ‘’Ik ga akkoord’’ klikken. Je hebt nu je eigen e-

mailadres!  
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Opdracht: Wat is een goede  gebruikersnaam? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Opdracht: Aan wie zou jij je e-mailadres geven? Kleur het in 
 
Groen: Ik geef mijn e-mailadres wel 
Oranje: Ik weet niet of ik mijn e-mailadres wel geef 
Rood: Ik geef mijn e-mailadres niet 
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Opdracht: Wat is een goed wachtwoord? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Opdracht: Aan wie zou jij je wachtwoord geven? Kleur het in 
 
Groen: Ik geef mijn wachtwoord wel 
Oranje: Ik weet niet of ik mijn wachtwoord wel geef 
Rood: Ik geef mijn wachtwoord niet 
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Reclame op internet 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Wat banners zijn 

- Wat je het beste kunt doen als je een banner ziet 

- Wat je doet als er gevraagd wordt naar je adresgegevens 

- Wat spam is en wat je hiermee moet doen. 

 

Banners 

Een banner is een reclameblokje op internet. Meestal zijn het bewegende plaatjes.Op zo’n 

blokje kun je ook klikken. Op televisie heb je ook altijd reclame tussen tv-programma’s. 

Reclames zijn er zodat bedrijven hun producten kunnen laten zien. Ze willen daarmee dat 

mensen hun producten gaan kopen. Op internet werkt dit eigenlijk net zo. 

 

Hoe ziet een banner eruit? 

Vaak hebben banners de vorm van een balk en staat er een tekst in met plaatjes erbij. 

Misschien heb je wel eens dit zien staan: 

 

 

 

Opdracht: Wat doe jij als je dit plaatje ziet? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

….………………………….………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………….………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………….………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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Waar kom je reclame tegen? 

Op de meeste websites kom je reclame tegen. Dit is bedacht door adverteerders die hun 

product willen verkopen. Zo kunnen zij geld verdienen.  

 

De banner hiernaast ben je misschien al eens tegengekomen. Je 

hoeft dus maar 10 euro te betalen voor beltegoed, en daarna 

ook nog eens drie maanden 1000 gratis smsjes en 100 

belminuten per maand! 

 

Opdracht: Wat doe je als je dit ziet?  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Internetregel: 

Vraag altijd je begeleider om toestemming voordat je klikt op 

een reclame! 

Vaak is reclame zoals dit namelijk onbetrouwbaar.Dat wil zeggen 

dat de mensen die zo’n banner hebben gemaakt, het alleen 

gebruiken omdat ze willen dat jij er op klikt. Hoe vaker op een 

banner geklikt wordt, hoe meer geld die mensen verdienen. 

Meestal is het dan ook zo dat je geen prijs krijgt of dat je toch 

moet betalen. 
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Bij de reclame hiernaast is 
dat ook zo. Er staat heel 
groot dat je een gratis 
ringtone kunt bestellen met 
je mobiele telefoonnummer. 
Vaak is het dan zo dat je aan 
een abonnement verbonden 
zit. Dat wil zeggen dat je nog 
meer ringtones krijgt en daar 
moet je dan wel voor 
betalen.  

 

Vul dus nooit zomaar je telefoonnummer of adresgegevens in op 
internet! 
 
 
 
Opdracht: Wat zou er nog meer kunnen gebeuren als jij je telefoonnummer en adres 
zomaar invult op internet? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Spam 
 
Spam is ongeveer hetzelfde als banners. Alleen komt spam via je e-mailadres binnen. 
 
Opdracht: Lees de e-mail die hieronder staat: 
 

 

 
 
 

Opdracht: Kruis aan wat je het beste kunt doen als je deze e-mail binnen krijgt: 
Reageren op de e-mail   
Overleggen met je begeleider  
Klikken op de link die in de e-mail staat 
De e-mail verwijderen 
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Zoekmachines 

Inleiding: 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Wat zoekmachines zijn 

- Waarvoor je zoekmachines kunt gebruiken 

- Hoe je een zoekmachine moet gebruiken 

- Wanneer een zoekmachine betrouwbaar is 

- Wat plagiaat is en hoe je een bron moet vermelden voor een werkstuk. 

 

Zoekmachines 

Als je op school zit, moet je wel eens informatie opzoeken. Stel, je moet een spreekbeurt of 

werkstuk maken over konijnen. Dan wil je misschien weten hoe oud konijnen kunnen 

worden. Je hebt heel veel verschillende zoekmachines. Je hebt bijvoorbeeld Bing en Yahoo. 

Google ken je vast wel, deze zoekmachine wordt dan ook het allermeest gebruikt.  
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Opdracht: Kun jij erachter komen hoe oud konijnen kunnen worden? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opdracht: Hoe heb je dit opgezocht? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Op de volgende bladzijde wordt uitgelegd hoe je goed kunt zoeken op Google. Misschien heb 

je Google wel gebruikt om op te zoeken hoe oud konijnen zijn! 
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Opdracht: Hoe kun je iets opzoeken? 

 

Stap 1: Druk op de internetknop bij je startbalk. Op het plaatje hieronder staat deze rood 

omcirkeld, helemaal links onderin de hoek.  

 

Stap 2: Daarna typ je de website in bij de bovenste balk: www.google.nl. 

 

Stap 3: Je kunt nu woorden invoeren bij de zoekmachine. We willen weten hoe oud konijnen 

kunnen worden. Dat ziet er zo uit: 

 

 

 

Als je wilt weten hoe oud konijnen zijn, kun je het beste zo duidelijk mogelijk woorden 

invoeren in de zoekmachine. Deze woorden heten zoektermen. Je hoeft dus niet een hele 

lange vraag in te voeren, zoals: “Hoe oud kunnen konijnen worden?” 

Daarom hebben we juist de zoektermen gebruikt: “leeftijd konijnen” 

http://www.google.nl/
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Waar of niet waar? 

 

Niet alles wat op het internet staat is waar. Iedereen kan op internet informatie zetten. 

Misschien heeft iemand dus ook wel neergezet dat konijnen 100 jaar kunnen worden. Dat 

klopt natuurlijk niet. Bovendien zijn er wel duizenden pagina’s als je iets zoekt op internet! 

Dat zijn er natuurlijk erg veel, want welke moet je nu aanklikken?  

Als je een werkstuk maakt of een spreekbeurt voor school kun je het beste betrouwbare 

websites gebruiken. www.kennisnet.nl is een handige website waar informatie op staat dat 

helemaal waar is. 

 

Opdracht: Weet jij hoe je kunt zien of een website betrouwbaar is? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Tips hoe je kunt zien dat een website betrouwbaar is: 

 

- Bij het maken van een werkstuk haal je niet alleen informatie van internet, maar ook uit 

boeken. Als je ziet dat veel informatie op internet hetzelfde is als in de boeken, is de kans 

groter dat de website betrouwbaar is. 

 

- Kijk niet op één internetsite, maar op allemaal verschillende. Zo kun je zien of de informatie 

op de websites hetzelfde is. 

 

Bijvoorbeeld: Er staat op vier websites dat een wild konijn 2,5 kilogram kan wegen. Op één 

website staat dat de konijn 10 kilo kan wegen. De kans is dus groot dat een wild konijn 2,5 

kilogram kan wegen. 

 

http://www.kennisnet.nl/
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- Op de website waar je de informatie vandaan haalt, staat een bronnenlijst. Dat betekent 

dat je kunt zien waar de website zijn informatie vandaan heeft. Bijvoorbeeld uit boeken. 

Mag je spreekbeurten of werkstukken van internet halen? 

 

Je mag altijd informatie opzoeken over een onderwerp. Het is wel belangrijk dat je in je 

werkstuk de bron neerzet. Een bron is de website waar je de kennis vandaan hebt. Deze staat 

boven in de balk van Internet Explorer. Zo ziet dat eruit: 

 

 

 

Bronnen vermelden in je werkstuk 

 

Stap 1: Je kan de link met je linkermuisknop selecteren. Deze link zie je op het bovenste 

plaatje, er staat een grote rode cirkel omheen.  

 

Stap 2: Daarna klik je met je rechtermuisknop op de link.  

 

Stap 3: Je kunt dan klikken op Copy of Kopiëren. 

 

Stap 4: Daarna klik je op je verslag in Word.  

 

Stap 5: Dan klik je met je rechtermuisknop op het document en dan op Paste of Plakken. 
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Mag je hele teksten kopiëren in je werkstuk of spreekbeurt? 

 

Nee. Je mag de tekst wel lezen en het daarna in eigen woorden zetten. Het is namelijk 

verboden om teksten te kopiëren van internet. Dit heet plagiaat en je kan zelfs straf krijgen 

als je hele teksten kopieert. Voor jezelf is het ook makkelijker om bij je spreekbeurt iets voor 

te lezen wat in je eigen woorden staat!  
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Games 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Waar je op moet letten bij online games 

- Welke leeftijden bij wat voor soort games horen 

- Hoe je omgaat met geld in games 

 

Games 

Er zijn veel verschillende soorten games. In dit hoofdstuk gaat het over online games. Deze 

games kun je alleen, samen of tegen elkaar spelen.  

 

Opdracht: Welke games speel jij? Wat maakt dat spel zo leuk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opdracht: Waar let je op voordat je een game gaat spelen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht: Welke games horen bij welke leeftijd? Verbind ze met lijntjes 

 

Games waarin drugs voorkomt 

 

Games met geweld, het geweld zie je niet duidelijk.  
Je ziet geen bloed.      
 

 

Games met geweld tegen fantasiefiguren en er kan bloed  

te zien zijn. 
      
 

Games zonder  bloed, gevechten, schrikbeelden of grof taalgebruik 

  

 

Games met scenes waarin beelden met seks of naakte mensen 
te zien zijn.   
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Games en geld  

Voor veel online games kun je met echt-

geld, nep-geld kopen. Dit nep-geld kun je 

uitgeven in het spel, zodat je spullen kunt 

kopen. Dit kan gaan om spullen voor in je 

virtuele huis of voor geweren in je 

schietgame. Het is goed te bedenken 

dat je gemakkelijk echt-geld kunt 

uitgeven via internet.   

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: Wat zou je doen als je dit scherm zou zien en het hoort bij een game dat je heel 

leuk vind om te spelen? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………….………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………….………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………….…………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

Opdracht: Wat vind jij van geld uitgeven op internet aan games? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Chat/msn 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Wat voor soorten programma’s en sites er zijn om te chatten 

- Hoe je om moet gaan met je persoonlijke gegevens 

- Hoe je omgaat met andere mensen op de chat en hoe andere mensen met jou 

omgaan. 

 

Soorten chat  

 

De meest voorkomende vorm van chat is via Windows Live Messenger, 

ook wel MSN genoemd. Je kunt ook chatten via de meeste profielsites, 

zoals Hyves en Facebook. Je kunt hier alleen chatten met mensen die je 

hebt toegevoegd als vriend, of hebt geaccepteerd als vriend. Je kunt korte 

berichten naar elkaar sturen en deze berichten komen binnen een aantal 

seconden aan bij de persoon waarmee je chat.  

Er bestaan ook chatsites waarbij je kunt chatten met personen die je niet hoeft toe te voegen 

of te accepteren. Iedereen kan met elkaar in contact komen. Dit worden chatrooms 

genoemd.  

 
Opdracht: Gebruik jij chatsites? Zo ja, welke? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Opdracht: Aan wie geef jij je e-mailadres? 
 

Alleen vrienden die je in het echt kent 

Vrienden van vrienden 

Aan iedereen die er naar vraagt 

Ik heb geen MSN 
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Opdracht: Wat is de reden daarvan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Opdracht: Wat is er leuk aan chatten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Opdracht: Heb jij wel eens met iemand ruzie gekregen over de chat? Zo ja, hoe kwam dat? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Opdracht: Heb je wel eens meegemaakt dat je verkeerd werd begrepen doordat je een 

smiley verkeerd gebruikte of omdat de smiley verkeerd werd begrepen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht: Welke smiley zou je gebruiken achter de volgende uitspraken? Verbind ze met 
lijntjes 
 
 
Ik ben zo boos, want ik heb de trein gemist      
   
 
Ik heb mijn toets gehaald met een 8!      
 
 
Mijn konijn is overleden       
        
 
Ik zal dit geheim niet door vertellen       
 
 
Je bent echt gek (als grapje bedoelt)     
   
 
  
Opdracht: Heb jij wel eens je webcam aan gehad en/of iemand op de webcam gezien? Wat 
vond je daarvan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zo ja, heb je wel eens iets gezien dat je liever niet wilde zien op de webcam? Zo ja, wat 

deed je toen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opdracht: Wat zou jij doen als iemand je zou vragen je shirt of broek uit te doen voor de 
webcam? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Profielsites 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd 

- Wat een profielsite is 

- Hoe je je profiel kunt afschermen voor andere mensen 

- Wat je doet als er iets vervelends gebeurd op internet 

- Hoe je omgaat met foto’s van jezelf op het internet 

- Hoe je een profiel aan moet maken. 

 

Wat voor een soort profielsites bestaan er? 

 

Er zijn verschillende soorten profielsites. Wat ze allemaal 

gemeen hebben is dat je er in contact kunt komen met 

bekenden en met onbekenden. Voorbeelden van 

profielsites zijn Hyves en Facebook.  

 
 
Opdracht: Heb je een profiel op je profielsite? 
 

 Zo ja, bij welke?  

 Zo niet, waarom niet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Opdracht: Wie kan jouw profiel zien? 

3 Alleen vrienden 
4 Vrienden van vrienden 
5 Iedereen 

 
Wat is de reden hiervan? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Opdracht: Zet je profiel op privé, zodat alleen vrienden je profiel kunnen zien. 
 
 
 
Opdracht: Wat kun je doen op profielsites? Wat vind jij het leukste? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Opdracht: Wat zou je in privéberichten sturen, wat je bijvoorbeeld niet in een krabbel (= 
een bericht die al je vrienden kunnen lezen) zet? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht: Heb jij wel eens een vervelende krabbel ontvangen, waarvan je liever had dat 
niemand dat had kunnen lezen?  
 

 Zo ja, wat deed je toen en hoe voelde je je toen? 

 Zo niet, ken jij iemand die dit heeft meegemaakt? Wat zou jij doen? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
Opdracht: Als je iets vervelends meemaakt op het internet met wie kan je dit bespreken? 
Met wie bespreek je dit? 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Opdracht: Heb jij wel eens meegemaakt dat je met iemand in contact kwam die zich 
anders voordeed dan hij in werkelijkheid was? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Foto’s en filmpjes 

Op profielsites kun je vaak foto’s en/of filmpjes uploaden. Heel leuk, want hierdoor kun je je 

profiel eigen maken.  

 
Opdracht: Ken jij iemand die foto’s of filmpjes op zijn/haar profiel heeft die jij er niet op 
zou zetten?  
 

 Zo ja, wat vind jij hiervan?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Opdracht: Heb jij foto’s die schadelijk zouden kunnen zijn als je bijvoorbeeld gaat 

solliciteren? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nep-scouts 

 

Er zijn op het internet veel nep-scouts, Deze nep-scouts doen zich voor als fotografen en 

zoeken contact met vooral meisjes, maar ook soms met jongens met het verhaal dat ze een 

professionele foto-shoot kunnen krijgen als ze foto’s van zichzelf sturen. 

 
Opdracht: Ken jij iemand of heb je wel eens meegemaakt dat zogenaamde fotografen 
vroegen om foto’s/naaktfoto’s?  
 

 Zo ja, wat heeft diegene of heb jij gedaan?  

 Zo niet, wat zou je doen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Opdracht: Stappenplan een Hyves-profiel afschermen voor onbekenden 

Stap 1: Log in op Hyves. 
 

 
Stap 2: Kies onder ‘Mijn menu’ voor ‘Mijn account’. Open daarna bij ‘Privacy’. 
 

 
Stap 3: Je kunt bij privacy kiezen om je hele Hyves zichtbaar te maken voor, niemand, alleen 

vrienden, vrienden van vrienden, Hyvers en iedereen. Je kunt ook per onderdeel aangeven 

wat je zichtbaar wil hebben, zoals je achternaam, woonplaats en e-mailadres.  
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Stap 4: Bent je tevreden met de instellingen, klik dan op ‘Opslaan’ (niet vergeten!) 
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Daten op het internet 

 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb ik geleerd: 

- Op wat voor sites je andere mensen kunt ontmoeten 

- Wat je zelf vind van het daten op het internet 

- Wat de leuke kanten en de minder leuke kanten zijn van het daten. 

 

 

Daten 

Daten op het internet komt voor op allerlei manieren. 

Daten is hetzelfde als afspreken. Daten op het internet 

is als twee mensen elkaar leuk vinden en ze hebben 

contact via het internet. Na een bepaalde tijd spreken 

ze in het echte leven af.   

Soorten dating 

 

Bij jongeren komt het vaak  voor dat er contact wordt gelegd via bijvoorbeeld profielsites of 

games. Ze spreken een leuk meisje of jongen en worden verliefd. Ze spreken elkaar 

regelmatig op het internet en spreken vervolgens, als ze dat beiden willen, af in het echte 

leven. 

Er zijn ook speciale datingsites, waar je een profiel kunt aanmaken. Een datingsite is een 

manier om met nieuwe mensen in contact te komen om een vriendschap of liefdesrelatie op 

te bouwen. Datingsites hebben als doel dat twee mensen elkaar uiteindelijk in het echt gaan 

zien, wanneer ze daar samen aan toe zijn.  
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Opdracht: Ken jij datingsites? 

o Zo ja, zit jij hierop? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Opdracht: Ken jij iemand die zich heeft aangemeld op een datingsite? 

o Zo ja, wat vind je daarvan? 

o Zo niet, wat vind jij ervan dat jongeren dit doen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

 

Opdracht: Zou jij je aanmelden op zo een site? Waarom wel/niet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

Opdracht: Wat zijn leuke kanten aan daten? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Opdracht: Wat zijn gevaren aan het regelen van dates via internet? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Opdracht: Wat voor een tips zou jij aan een 17 jarig meisje geven die een date heeft met 

een persoon die zij nog niet in het echt heeft gezien?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Openbaar vervoer plannen via het internet 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Hoe je een reis kunt plannen op het internet 

 

Het Openbaar Vervoer (OV) 

 

 
NS     OV-chipkaart  9292ov.nl 

 

Stel, je moet op bezoek bij een goede vriend of vriendin. Je kunt nog niet autorijden en je 

gaat alleen. Dan zal je daarheen moeten met het openbaar vervoer. Maar hoe kun je 

erachter komen hoe je een reis moet plannen? En wat kost een kaartje?  

Op verschillende websites kun je kijken hoe je kunt reizen. Als je met de trein gaat kun je dat 

doen op www.ns.nl. Op de site www.9292ov.nl kun je kijken hoe je met de bus én met de 

trein moet reizen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ns.nl/
http://www.9292ov.nl/
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Opdracht: Een reis plannen 

Stap 1: Start Internet Explorer op. 

 

Stap 2: Typ www.9292ov.nl in de balk 

 

Stap 3: Als het goed is zie je het plaatje 

hiernaast staan op de website 

 

Stap 4: In het bovenste vakje typ je 

jouw straat en woonplaats in.  

Bijvoorbeeld: Hilbert van Dijkstraat, 

Kampen 

 

Stap 5: In het vakje “Naar”typ je de 

straat en woonplaats in van je vriend of 

vriendin.  

Bijvoorbeeld: Eekwal, Zwolle 

 

Stap 6: Voer ook de datum en tijd in. Je 

kunt kiezen of je met die tijd vertrek of 

aankomst bedoelt. 

 

 

 

Nu zie je dit staan: 

 

Daarna zie je het plaatje hiernaast 

staan. Daar kun je precies lezen of je 

moet lopen, of je met de trein of met 

de bus moet. Ook staat er hoe vaak je 

moet overstappen en op welke tijden 

je dit moet doen. Als je dit lastig vindt, 

vraag dan hulp van je begeleider. 

 

Tip! 

Je kunt de reisplanner ook uitprinten en meenemen als je gaat reizen! Zo kun je het 

onderweg meenemen. Dan weet je precies waar je heen moet. 

http://www.9292ov.nl/
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Internetbankieren 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Wat internetbankieren is 

- Wat je kunt doen met internetbankieren 

- Hoe je moet internetbankieren 

 

Wat is internetbankieren? 

Internetbankieren is het regelen van bankzaken via het internet. Bij bijna alle banken in 

Nederland kun je tegenwoordig internetbankieren. Het voordeel is dat het veel sneller en 

makkelijker gaat dan over de post. 

 

Wat kun je doen met internetbankieren? 

 

- Saldo checken: Als je bent ingelogd kun je precies zien hoeveel geld er op je rekening staat.  

- Geldbedragen overboeken: Als je iemand niet contant kunt betalen, kun je ook iemand 

betalen via je rekening. Het is daarbij belangrijk dat je het rekeningnummer en het bedrag 

weet van degene aan wie je het geld moet geven. Zo weet je zeker dat het goed terecht 

komt. 

- Spaarrekening openen: Als je veel geld op je normale rekening hebt staan, kun je er voor 

kiezen om een bedrag over te zetten naar een spaarrekening. Dit geld kun je niet pinnen, 

waardoor het veilig op je rekening staat. Zo kan er niemand bij je spaargeld komen. 

Hoe gebruik je het? 

 

Het verschilt per bank hoe je internetbankieren moet gebruiken. Zo moet je met de ene bank 

inloggen met je mobiele telefoon en bij de andere bank doe je dit met een random reader. 

Op de website van je bank staat uitgelegd hoe je dit moet doen. 
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Hiernaast zie je een random reader 

Handige website 

 

Op www.steffie.nl kun je zien hoe je bankzaken kunt regelen via internet. Deze website 

hoort eigenlijk bij de Rabobank, maar het lijkt ook heel veel op hoe het bij andere banken 

gaat. Steffie legt in stappen uit hoe je kunt internetbankieren en je kunt ook oefenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.steffie.nl/
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Online winkelen 

Inleiding 

Wat heb je na dit hoofdstuk geleerd 

- Wat voor webwinkels er zijn en wat je er kunt kopen 

- Wanneer een webwinkel betrouwbaar is 

- Hoe je veilig kunt betalen 

- Hoe je kunt retourneren 

- Wat Phishing betekend. 

 

Webwinkels 

Je  hoeft niet meer naar de winkel om kleding  of spullen te kopen. Tegenwoordig kan je dit 

ook doen via internet. Dan heet het een webwinkel. Je kunt op een rustige manier de 

kleding en spullen bekijken, zonder dat je door een drukke winkelstraat hoeft te lopen. Dit 

zijn drie webwinkels waar je misschien wel eens van gehoord hebt: 

 

- www.bol.com – hier kun je vooral boeken, speelgoed, games, cd’s en dvd’s kopen. Dit is de 

populairste webwinkel in Nederland. 

 

- www.marktplaats.nl– Op Marktplaats kun je ook zelf je spullen aanbieden en verkopen. 

Dat doe je door een advertentie te plaatsen. Ook kun je spullen van iemand anders kopen. 

Het voordeel van deze site is dat spullen meestal goedkoper zijn dan in de winkel. Dat komt 

omdat ze tweedehands aangeboden worden.  

 

- www.zalando.com – Hier kun je kleding en schoenen kopen. Zij verzenden kleren gratis. 

 

 

Opdracht: wat denk je dat dit logo hiernaast zou kunnen 

betekenen? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………

……………..………………………………………………………………………………… 

http://www.bol.com/
http://www.marktplaats.nl/
http://www.zalando.com/
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Hoe kun je veilig betalen? 

Betalen wordt meestal gedaan via IDeal. Dat is een systeem waarmee je de spullen of kleren 

kunt kopen via je eigen bank. Dan kun je net als bij internetbankieren met jouw 

gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Bij het hoofdstuk Internetbankieren staat 

uitgelegd hoe je dit kunt doen. 

 

Hoe moet je retourneren? 

Als je niet tevreden bent met de spullen die je hebt besteld op een website, kun je dit 

retourneren. Retourneren betekent dat je iets terug stuurt. Om erachter te komen hoe je 

een pakketje terug moet sturen, kun je bij de webwinkel vaak klikken op Klantenservice of 

Meest gestelde vragen.  Als je daar op hebt geklikt zie je vaak al staan hoe je iets moet terug 

sturen. Als het er niet staat kun je ook de zoekterm “retourneren” in de zoekmachine zetten.   

 

Opdracht: weet jij wat het woord phishing betekent? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
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Antwoord: 

Bij phishing kunnen criminelen jouw bankrekening inzien. Dat wil zeggen dat ze zomaar geld 

van je rekening kunnen halen!  

 

 

Wat denk je dat goede tips zijn om te voorkomen dat ze in jouw bankrekening kunnen 

komen? 

 

   Kijken of de naam van de winkel staat in de naam van de website 

  Klik altijd op reclame waarbij staat dat iets gratis is 

  Kijken of het adres en telefoonnummer van het bedrijf staat op de website 

  Je moet altijd je pincode invullen als de website dat vraagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Zoekmachines: vacatures 
 
Inleiding 

Wat heb je na dit hoofdstuk geleerd: 

- Wat voor sites er zijn om vacatures te zoeken 

- Hoe je vacatures moet zoeken 

 

Hoe kom je aan een baan? 

Als je al wat ouder wordt, wordt je ook steeds meer zelfstandig. Dat betekent dat je 

bijvoorbeeld op zoek moet gaan naar een baan. Als je een baan hebt, kun je je eigen geld 

verdienen. Dus kun je ook meer spullen en kleren kopen.  

Dat klinkt hartstikke fijn, je eigen geld verdienen! Je kunt een baan vinden door te zoeken 

naar vacatures. Een vacature is een baan waar iemand voor gezocht wordt. Deze kun je 

vinden in de krant, maar ook op verschillende websites.  

Dit zijn de meest bezochte websites voor vacatures: 

1. Monsterboard.nl 

2. Werk.nl 

3. Nationale Vacaturebank 

4. Jobtrack 

5. Vacaturekrant 

 

http://jobsearch.monsterboard.nl/
http://www.werk.nl/
http://clicks.m4n.nl/_c?aid=11586&adid=293352
http://www.jobtrack.nl/
http://vacaturekrant.nl/
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Hoe moet je een vacature zoeken? 

Bij het hoofdstuk over zoekmachines heb je al geleerd hoe je moet zoeken aan de hand van 

zoektermen. We gaan je leren hoe dat moet, zodat je weet hoe je een baan moet zoeken. 

 

Opdracht: Een vacature zoeken 

Stap 1: Start Internet Explorer op en ga naar de website: www.monsterboard.nl 

 

Stap 2: Wat voor baan lijkt jou leuk of denk je dat je goed kan? Voer dit in bij de rode cirkel. 

We doen als voorbeeld: vakkenvuller. Als je liever een andere baan kiest, mag dat ook. 

 

Stap 3: Bij het vakje daarnaast voer je de locatie in. Daar vul je dus de woonplaats of 

provincie in waar je graag wilt werken. Bijvoorbeeld: Kampen, Overijssel. 

 

Nu zie je dit staan: 

 

 

http://www.monsterboard.nl/
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Stap 4: Klik op ‘zoeken’, dit is rood omcirkeld op het bovenste plaatje. 

 

 

Stap 5: Nadat je op ‘zoeken’ hebt geklikt krijg je de resultaten. Dan kun je zien welke 

vacatures er allemaal zijn. Als je meer wilt weten over een vacature kun je klikken op de link. 

Deze hebben we bij het bovenste plaatje rood omcirkeld. 

 

Wat nu? 

Je weet nu hoe je een vacature kunt opzoeken via internet. Goed gedaan! 

Zit er een vacature bij die je leuk lijkt, dan kun je een  sollicitatiebrief sturen naar het bedrijf 

van de vacature. Je kunt aan je begeleider vragen hoe dit moet. 
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DigiD 

Inleiding 

Na dit hoofdstuk heb je geleerd: 

- Wat DigiD is 

- Waar je DigiD voor nodig hebt 

- Hoe je een DigiD moet aanvragen en hoe je je kunt aanmelden 

 

Wat is DigiD? 

 

DigiD is een afkorting voor Digitale Identiteit. 

Identiteit= de naam en de persoon horen bij elkaar. 

 

Bijvoorbeeld: 

Hiernaast zie je een foto. Op de foto staat Rihanna. 

Misschien ken je haar wel. Je ziet dus de persoon en je 

weet dat het Rihanna is. Dat is een identiteit. 

 

 

DigiD is een soort paspoort, maar dan eentje die je 

gebruikt op internet. Als je wel eens naar het 

gemeentehuis of naar een loket moet, laat je je 

paspoort of ID-kaart zien. Dit is nodig, zodat mensen 

die bij de overheid werken, zeker weten dat ze met 

jou te maken hebben. Daarom moet je dit ook op 

internet kunnen laten zien. Daar gebruik je een 

DigiD-inlogcode voor.  
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Waar heb ik het voor nodig? 

 

Als je belastingformulieren wilt invullen of je hebt zorg nodig, wordt er gevraagd om een 

DigiD-inlogcode. Dan wordt je eerst altijd verwezen naar de website van DigiD.  

Opdracht: DigiD aanvragen 

 

Stap 1: Ga naar www.digid.nl 

 

Stap 2: Klik op ‘Aanvragen’. Deze is in de afbeelding hieronder rood omcirkeld. 

http://www.digid.nl/
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Stap 3: Nu ben je op het scherm dat je op het plaatje hieronder ziet. Je moet daar al je 

gegevens invullen. Bij het rode cirkeltje voer je je burgerservicenummer in. Deze staat op je 

paspoort of identiteitskaart.  

 

 

Hiernaast zie je een 

identiteitskaart. Daarvan zijn 

de foto en de andere gegevens 

weggehaald.Bij het rode 

cirkeltje staat je 

burgerservicenummer. Deze 

moet je dus bovenaan 

invullen. 
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Stap 4: Nadat je alles hebt ingevuld, vink je aan dat je de gebruikersvoorwaarden accepteert. 

Daarna klik je op verder.         

  

            

    

Stap 5: Nu kom je op het 

schermpje hiernaast. Kies 

voor een gebruikersnaam 

die je vaker gebruikt. En 

zoals je al hebt geleerd, 

gebruik een goed 

wachtwoord die je niet 

makkelijk kunt raden! 

 

Het is belangrijk dat je goed kunt onthouden wat je gebruikersnaam en wachtwoord is, zodat 

je het niet vergeet de volgende keer. Ook mag je dit aan niemand vertellen, zodat niemand 



48 

 

kan inloggen met jouw gegevens. 

 

Opdracht: Inloggen met DigiD 

Is het gelukt met het aanvragen? Hartstikke goed!  

Na 5 dagen krijg je een brief van de overheid. Hierin staan je inloggegevens.  

Het is nu de bedoeling dat je jouw DigiD gaat activeren.  

Stap 1: Ga naar www.digid.nl 

 

Stap 2: Je ziet het scherm dat hieronder staat. Klik op Activeren. Hier staat een rode cirkel 

omheen op de afbeelding . 

 

http://www.digid.nl/
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Stap 3: Vul de gebruikersnaam in die je de vorige keer hebt uitgekozen. Daarna klik je op 

Verder. 

 



50 

 

 

Stap 4: Nadat je je gebruikersnaam hebt ingevuld, zie je het schermpje daarnaast. Klik met je 

linkermuisknop op DigiD Wachtwoord. Daarna klik je op Verder. 

 

Stap 5: Nu kun je je wachtwoord invullen. Nu is je DigiD geactiveerd en ben je ingelogd. 

Goed gedaan! 

(bron: digid.nl) 
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Bronvermelding 

Om deze werkmap te maken zijn verschillende boeken, artikelen en websites gebruikt. 

Hieronder staat per hoofdstuk wat er gebruikt is, zo kan je samen met je begeleider meer 

informatie vinden over de verschillende onderwerpen.  

Zoekmachines hanteren 

http://mijnkindonline.nl/711/scholieren-kunnen-slecht-zoeken.htm 

http://mijnkindonline.nl/126/informatie-zoeken-tot-jaar.htm 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 130, 135, 138, 141, 142, 145  

Wachtwoord bedenken en instellen 
www.hotmail.com 
Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 
Internet? SWP, Amsterdam, pp. 125, 136  
 

Banners hanteren 

http://www.mijnkindonline.nl/uploads/dossier-digitale-reclame-januari-2008.pdf 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080519_kinderen_immuun_voor_banners 

http://www.mijnkindonline.nl/dosier_digitale_marketing_kinderen.html 

www.mediawijzer.net 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 118, 126, 143  

Games 

http://www.pegi.info/nl/index/id/159/ 

http://mijnkindonline.nl/1688/kinderen-steeds-vaker-verleid-geld.htm 

http://mijnkindonline.nl/1683/pas-portemonnee-online-game-werelden.htm 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 119, 120, 134  

 

Chat/msn 

http://mijnkindonline.nl/1641/hoe-gaat-seksuele-verleiding-via.htm 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp.124, 138, 139, 143  

Profielsites  

http://mijnkindonline.nl/101/pagina-vriendensite-onderhouden.htm 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 120, 132, 133, 137 

http://mijnkindonline.nl/711/scholieren-kunnen-slecht-zoeken.htm
http://mijnkindonline.nl/126/informatie-zoeken-tot-jaar.htm
http://www.hotmail.com/
http://www.mijnkindonline.nl/uploads/dossier-digitale-reclame-januari-2008.pdf
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080519_kinderen_immuun_voor_banners
http://www.mijnkindonline.nl/dosier_digitale_marketing_kinderen.html
http://www.mediawijzer.net/
http://www.pegi.info/nl/index/id/159/
http://mijnkindonline.nl/1688/kinderen-steeds-vaker-verleid-geld.htm
http://mijnkindonline.nl/1683/pas-portemonnee-online-game-werelden.htm
http://mijnkindonline.nl/1641/hoe-gaat-seksuele-verleiding-via.htm
http://mijnkindonline.nl/101/pagina-vriendensite-onderhouden.htm
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Daten op het internet 

http://mijnkindonline.nl/111/stiekeme-afspraakjes-met-vreemden.htm 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 140 

 

Openbaar vervoer plannen via het internet 

www.9292ov.nl 

www.youtube.com/watch?v=A-nhqE5zFeM 

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk kunt reizen met de OV-chipkaart. Er wordt 

uitgelegd hoe je kunt in- en uitchecken. 

 

Internetbankieren 

www.steffie.nl 

www.3xkloppen.nl 

Online winkelen 

www.mijndigitalewereld.nl/index.php/pagina/zelf_online_handelen/ 

Pardoen, J., Pijpers, R. & Boeke, H. (2005). Mijn Kind Online: Hoe Begeleid Je Je Kind Op 

Internet? SWP, Amsterdam, pp. 120, 133, 144, 145 

Zoekmachines: vacatures 

www.snakewool.nl/vergelijk/vacaturesites.htm 

www.monsterboard.nl 

DigiD 

www.digid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mijnkindonline.nl/111/stiekeme-afspraakjes-met-vreemden.htm
http://www.9292ov.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=A-nhqE5zFeM
http://www.steffie.nl/
http://www.3xkloppen.nl/
http://www.mijndigitalewereld.nl/index.php/pagina/zelf_online_handelen/
http://www.snakewool.nl/vergelijk/vacaturesites.htm
http://www.monsterboard.nl/
http://www.digid.nl/

	Blank Page



