
Privacy

3. Valerie
Wat kan je bespreken met deze situatie?
•	 Privacy
•	 Online	profilering
•	 Nicknames
•	 Praten met onbekenden

Uitleg situatie
In deze situatie wordt er duidelijk aangegeven dat Valerie de mensen niet kent. Alles wat gepost wordt, is zichtbaar 
voor	iedereen.	Bij	een	openbaar	profiel	is	het	niet	aangewezen	om	persoonlijke	informatie	in	je	nickname	te	
gebruiken.

•	 ‘Valerie14’ geeft haar naam en leeftijd prijs. 

•	 ‘ValeGrietje’ bevat ook haar naam, maar dat zou je niet direct kunnen weten. Deze nickname is echter suggestief, 
door “grietje” toe te voegen.

•	 ‘rararie’ kan nog steeds van haar naam komen, de ‘rie’ van Valerie’, maar dat kunnen we onmogelijk weten. Er 
zijn geen seksueel suggestieve zaken in deze nickname en daarom is ‘rararie’ de minst risicovolle nickname om 
te gebruiken.

Een nickname kiezen is niet zomaar zonder gevolgen. Wat jij bedoelt, kan anders worden geïnterpreteerd. Wees 
daar steeds bewust van! Belangrijk is dat we niet aanduiden dat bepaalde nicknames “fout” zijn, maar dat kinderen 
en	jongeren	beseffen	dat	er	bepaalde	risico’s	aan	verbonden	zijn	en	wat	de	gevolgen	kunnen	zijn	van	een	bepaalde	
nickname.

Stel je voor dat Valerie gewoon haar naam als nickname kiest. Je zou kunnen opperen dat er heel veel personen 
zijn met deze naam en dat je toch nog steeds anoniem bent? Stel dat jij een keer gezegd hebt in welke gemeente je 
woont, of in welke hobbyclub je zit, of naar welke school je gaat, … Dan wordt het steeds makkelijker om te weten 
welke ‘Valerie’ je echt bent. 

Richtvragen
•	 Wat vinden jullie van de nicknames van Valerie?

•	 Bekijk de nicknames van wachtopdracht 2. Welke nickname hadden jullie gekozen en waarom?

•	 Welk gevoel roepen deze nicknames bij jullie op?

•	 Wie denken jullie dat er achter deze nicknames schuil gaan?

•	 Vinden jullie dat een nickname bepaalde verwachtingen of vooroordelen kan creëren?

•	 Maken jullie zelf gebruik van een nickname? Waarvoor? Waarom heb je die gekozen? ( iedereen is vrij om hier al 
dan niet op te antwoorden)


