THUISOPDRACHT

Wij zijn data!
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Stel je eens voor… Alles wat je doet wordt gefilmd, geregistreerd en
gekoppeld aan een puntensysteem. In dit systeem kun je bonuspunten
en strafpunten verdienen. Zo betekent door een rood stoplicht lopen een
strafpunt. Ook gaat er direct een seintje naar je zorgverzekering. Je vertoont
onveilig gedrag en dus vragen ze je een hogere premie te betalen. Wat vind
jij belangrijke normen en waarden in de omgang met andere mensen?
Opdracht 1

Omcirkel bij de volgende vragen steeds het antwoord dat het beste bij jou past.
Een vriend plaatst een oncharmante foto van je op Instagram en je wordt automatisch getagd.
Wat vind jij?
a. Handig!
b. Privacyschending
c. Liever niet, zo'n systeem
Een dronken groep relschoppers wordt vastgelegd op camera, waarna automatisch een signaal
naar de politie gaat.
Wat vind jij?
a. Handig!
b. Privacyschending
c. Liever niet, zo'n systeem
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Een systeem dat wordt ingezet voor een eerlijke en veilige samenleving. Je kunt bonuspunten
verdienen door bijvoorbeeld iemand te helpen met oversteken en strafpunten als je bijvoorbeeld
door rood licht fietst.
Wat vind jij?
a. Handig
b. Privacyschending
c. Liever niet, zo'n systeem

Opdracht 2

Bekijk de volgende video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AZfVgJqukGM&feature=emb_logo
Iedereen
	
creëert data, waardevolle persoonlijke data. Daarom is het nodig de volgende vraag te stellen:
wat mag er allemaal wel en niet met onze data gedaan worden?

Hoe denk jij over het beschikbaar stellen van jouw data?
Omcirkel het antwoord dat het beste bij jou past.
a. Ik doe niets fout, dus mijn data mogen ze hebben.
b. Mijn data mogen ze hebben, zolang ik maar weet waarvoor het wordt gebruikt.
c. Mijn privacy is te belangrijk. Ik wil niet dat ze al die data van mij hebben.

Opdracht 3

Bekijk de volgende video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RF4f3p9dzHQ&feature=emb_logo
Stel dat er een sociaal kredietsysteem in de klas gemaakt wordt. Wat vind jij dan belangrijk?
Waar zou je als mens punten voor krijgen?

WEETJE:
etafdruk
															
Een digitale vo
die je

alle sporen
verwijst naar
je het internet
al
achterlaat s
die online
																
is informatie
gebruikt. Dit
pjes, e-mails
den, zoals ap
o’s
wordt verzon
üploade vide
																
en bijlagen, ge
van
rm
vo
ke andere
of foto’s en el
jn
zi
et
H
.
ht
drac
																
informatieover
nlijke
oo
rs
pe
n
va
en
allemaal spor
at je
er jezelf en w
ov
ie
at
rm
fo
in 																
e
lin
on
ta is
doet. Deze da
or
vo
r
beschikbaa
															
iedereen.

© 2020

Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet als je er geld mee wilt verdienen). Doen! Creative Commons licence:

CC BY-NC-ND 4.0. Deze les is gemaakt door Karlijn Ballemans WisMon.

2

opdracht 4

Welk rapportcijfer levert jouw gedrag (lees: jouw data) op?
In de nabije toekomst krijgt iedere Chinees een Social Credit Score van de Chinese
overheid. Hoe voorbeeldiger je je gedraagt, hoe hoger je score. Hoe werkt dat?

Stap 1
Speel het spel ‘Social Credit score’ via de link
https://app.nos.nl/op3/quiz/social-credit-score/

Stap 2
Wat vind je van jouw score en de betekenis voor jouw leven in China?

Stap 3
Wat vind je nu van het Chinese sociale kredietsysteem?
a. Handig! omdat

b.Privacyschending omdat

c. Liever niet zo’n systeem omdat

Opdracht 5

De overheid heeft het al een tijdje over een app waarmee je kunt zien of je in de buurt bent geweest van
iemand met corona. Toch is deze app nog niet grootschalig in gebruik. Waarom? Omdat er best wat kritiek
op de app is met betrekking tot privacy. Welke kritieke punten op de app kun jij bedenken?
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Opdracht 6

Wat heb je geleerd? Beantwoord de volgende vragen:
Wat is data?

Ben je eigenaar van de data die je maakt?

Hoe belangrijk zijn data voor AI?

Weet jij hoe je jouw data kunt beschermen?
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