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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je in totaal elf praktijkopdrachten. Hierbij leer je 

de theorie. Je bent de hele periode bezig met deze cursus. 

 

In dit deel staan drie praktijkopdrachten. In de tabel vul je in hoe 

lang je denkt bezig te zijn met een onderdeel. Dit doe je in overleg 

met je docent. Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als 

je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit af. 

 
Onderdeel klaar? Aftekenen maar! 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding 

Praktijkopdrachten 

PO 5 Bouw je eigen omgeving x x   

PO 6 Instellen ouderlijk toezicht x x   

PO 7 Maak een deepfake filmpje x x   

Theorie 

Algoritmes x x   

Werken in de cloud x x   

Leeftijdsgrenzen x x   

Gegevens x x   

Kunstmatige intelligentie x x   

Deepfake x x   

Logfiles x x   

Evaluatie 

Checklist x x   
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BACK END - HET SYSTEEM 

ALGORITMES 

 

Inleiding In het vorige boekje heb je geleerd over social media. En dan komt al 

snel de term algoritmes aan de orde. Bijvoorbeeld over Instagram 

hoor je vaak: "Het algoritme is veranderd, ik zie nu hele andere 

dingen.". 

 

Waarschijnlijk weet je wel dat algoritmes invloed hebben op de 

content die je op jouw tijdlijn ziet verschijnen of wat er in jouw 

zoekresultaten komt te staan. Niet alleen op Instagram, maar ook op 

YouTube, Google, Spotify en Tinder bijvoorbeeld. 

 

Wat is nou eigenlijk een algoritme? Een algoritme is niks meer dan 

een aantal stappen dat je zet om een bepaald doel te bereiken. En 

dat doel kan van alles zijn. Een recept klaar maken is in feite ook een 

algoritme. Je volgt de stappen in het recept om je doel, het gerecht, 

te bereiken. Ook een rekensom is een algoritme. Je moet een paar 

denkstappen zetten om de som op te lossen. 

 
Big data 
 

 

Gebruik Jij gebruikt dus zelf algoritmes, maar ze worden ook gebruikt door 

steeds meer websites en apparaten. Algoritmes bepalen wat je ziet 

op social media maar ze kunnen bijvoorbeeld ook robots aansturen 

en navigatiesystemen aansturen. En ze worden gebruikt om 

bruikbare informatie te halen uit grote databestanden. Google voert 

per minuut bijna vier miljoen zoekopdrachten uit. Heel veel daarvan 

wordt bewaard en is input voor algoritmes die nieuwe 

zoekresultaten optimaliseren. 

 

Algoritmes worden vaak gebruikt om bepaalde beslissingen te 

automatiseren. Het is voor de politie bijvoorbeeld interessant om 

voorspellingen te doen over criminaliteit en voor artsen om 

voorspellingen te kunnen doen over ziektes. 

 

Door algoritmes te voeden met grote hoeveelheden data kun je een 

profiel opstellen. De mensen met dat profiel kun je daarna 

bijvoorbeeld gerichte voorlichting geven om de risico's op die ziekte 

te verkleinen. Dit soort voorspellende algoritmes noem je predictive 

policing. Ze werken op basis van grote hoeveelheden informatie die 

wij bewust of onbewust achterlaten op internet. Deze informatie 

noem je big data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ook mensen gebruiken algoritmes 

  

    

Big Data 

 

    

Muziekalgoritme 
 

https://link.dp-totaal.nl/big-data/
https://link.dp-totaal.nl/algorithm/
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Cookies Cookies zijn dus kleine bestandjes die door een website op je 

computer worden gezet. En ze verzamelen zoveel mogelijk gegevens 

over jou en je surfgedrag. Soms is dat heel handig. Dankzij cookies 

hoef je bijvoorbeeld niet zelf je wachtwoord te onthouden. Maar 

cookies schenden ook je privacy. Door de informatie uit de cookies 

weten bedrijven precies wat jij op internet gedaan hebt. Dat is 

interessante informatie want zo kunnen ze je precies die 

advertenties laten zien die voor jou interessant zijn. En daar 

verdienen zij dan weer geld mee. 

 

Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en 

tracking cookies. Bedrijven moeten toestemming vragen om cookies 

te plaatsen. Hierna lees je er meer over.  

 

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten 

werken. De informatie die wordt opgeslagen zorgt ervoor dat de 

eigenaar van de website kan analyseren hoe de website werkt. 

 

Functionele cookies mogen niet worden gebruikt om een profiel op 

te stellen van jou. Wat wordt er opgeslagen in functionele cookies: 

• je wachtwoord 

• jouw voorkeursinstellingen 

• welke artikelen je in je winkelmandje doet 

• hoe jij de website hebt gebruikt. 

 

Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft een website je niet 

om toestemming te vragen. Je moet wel geïnformeerd worden dat 

er cookies worden geplaatst. 

 

Analytische cookies 

Analytische cookies slaan ook op hoe een website gebruikt wordt. Ze 

meten bijvoorbeeld welke pagina's van een website veel bezocht 

worden en welke niet. Een bekend programma om deze analyses 

mee te doen is Google Analytics. 

 

Voor analytische cookies hoef je geen toestemming geven als je 

gegevens anoniem worden opgeslagen.  

 

Tracking cookies 

Tracking cookies hebben als doel om een profiel van de bezoekers 

van een website op te stellen. Met dat profiel wordt een website 

geoptimaliseerd en aangepast aan de jouw voorkeuren. Dit soort 

cookies is niet nodig voor het goed werken van een website en je 

moet eerst toestemming geven voordat ze geplaatst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle servers willen cookies achterlaten op de 

apparaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wil je alle cookies accepteren? 
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Dropbox Dropbox is beschikbaar sinds 11 september 2008 en gaat dus al een 

tijdje mee in de markt van online opslag. In Dropbox kun je allerlei 

bestanden opslaan: documenten, foto's, video's en ook muziek. 

Dropbox heeft geen programma's om documenten mee te 

bewerken, het is alleen een opslagplaats. 

 

De Dropbox is benaderbaar via een website en via het mapje dat op 

je computer wordt aangemaakt als je de cloudservice installeert. Er 

zijn apps voor alle besturingssystemen op de markt. 

 

In Dropbox is versie-tracking van toepassing. Tot dertig dagen terug 

kun je zien wat er is gewijzigd in een document. Als je met meerdere 

mensen aan een document werkt, kun je van iedereen de 

wijzigingen zien.  

 

Dropbox heeft 2 GB gratis opslagruimte. 

 
Dropbox logo 
 

 

 

OneDrive (Office 365) Tenslotte de cloudservice van Microrsoft: die heet OneDrive. 

Iedereen die een Microsoft account heeft, kan gebruik maken van 

OneDrive om bestanden op te slaan. Niet alleen met een Windows 

Phone, maar ook met een Xbox, Skype of via outlook.com. Soms zijn 

er problemen met het gebruiken van OneDrive op andere 

platformen dan Microsoft.  

 

De dienst staat standaard ingesteld op een Windows Phone of tablet 

en je foto's worden er automatisch in opgeslagen.  Voor andere 

apparaten kun de dienst downloaden. 

 

OneDrive werkt samen met allerlei  programma's van Microsoft, 

waaronder het Officepakket: 

• Word, voor tekstverwerking 

• Excel, voor spreadsheets 

• PowerPoint, voor presentaties 

 

Speciaal voor bedrijven is er Office 365 dat geïntegreerd samenwerkt 

met SharePoint.  

 

OneDrive biedt standaard gratis 5GB opslagruimte. 

 
Logo OneDrive 
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LEEFTIJDSGRENZEN 

 

Te jong, te klein Alle kinderen houden van bewegend beeld, zijn ze dol op televisie, 

films en games. Maar niet alle content is geschikt voor alle 

leeftijden. Het is voor de ontwikkeling van kinderen beter dat ze 

kijken naar dingen die geschikt zijn voor hun leeftijd. 

 

Om ouders te helpen met het bepalen wat geschikt is voor hun kind 

om naar te kijken, wordt er gewerkt met leeftijdsgrenzen. Een film 

met de leeftijdsgrens van 12 jaar betekent dat de inhoud van de film 

voor kinderen tot 12 jaar schadelijk kan zijn.  

 

Deze leeftijdsgrenzen worden bepaald door twee organisaties. 

 

Films en programma's 

Deze producties worden beoordeeld door Kijkwijzer.nl. Ze gebruiken 

daar een vragenlijst voor die is ontwikkeld door wetenschappers. Zij 

hebben informatie gebruikt uit allerlei onderzoeken over de effecten 

van audiovisuele producties op kinderen en jongeren. Ze hebben ook 

rekening gehouden met de wensen van ouders en opvoeders. 

Elke productie wordt beoordeeld op zes categorieën: 

• geweld 

• angst 

• seks 

• grof taalgebruik 

• discriminatie 

• drugs- en/of drankmisbruik 

 

De categorie met de hoogste leeftijdscore bepaalt de leeftijdsgrens 

van de hele productie. Er worden maximaal 3 categorie-

pictogrammen gebruikt om het advies overzichtelijk en makkelijk 

leesbaar te houden. 

 

De leeftijdsgrenzen die gebruikt worden zijn: 

AL 6 9 12 14 16 18 

AL betekent: geschikt voor alle leeftijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschillende leeftijdsgrenzen 
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Vraag 

 16  Hoe lang moeten persoonsgegevens bewaard blijven volgens 

de AVG? 

 

 

 
 

 

 

Digitale overheid Vroeger moest je veel officiële zaken regelen per post of door naar 

het gemeentehuis te gaan. Tegenwoordig kun je veel van die 

officiële dingen ook regelen via het internet. Bijvoorbeeld 

belastingaangifte doen of je rijbewijs verlengen.  

 

Het is natuurlijk heel handig dat je dat allemaal snel online kunt 

regelen, maar er zitten ook nadelen aan. Want hoe zit het 

bijvoorbeeld met de veiligheid en de privacy?  

 

Om digitale diensten van de overheid te kunnen gebruiken heb je 

een DigID nodig. Dat is een soort digitaal paspoort. Het is jouw 

unieke persoonlijke account dat is gekoppeld aan jouw persoonlijke 

gegevens. Het is niet verplicht om een DigID te hebben, maar je hebt 

het wel nodig om in te kunnen loggen bij sommige websites.  

 
De CoronaCheck-app is een voorbeeld van de 

digitale overheid 
 

  

Vraag 

 17  Wat is een DigID? 

 

 
 

  

Vraag 

 18  Heb jij ook een DigID?  

 
 

 

 

Auteurs- en portretrecht Als je iets maakt, heb je automatisch het auteursrecht. Het maakt 

niet uit wat je maakt: een foto, een film, een tekst, muziek, 

schilderijen of sieraden. Op alles heb jij het auteursrecht. Dat 

betekent dat iemand het niet mag gebruiken zonder jouw 

toestemming. Maar het betekent ook dat jij niet zonder 

toestemming iets mag gebruiken dat door iemand anders is 

gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ideeën, foto's, teksten van anderen gebruiken 

zonder toestemming 

 

 


