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Mijn online zelfportret

De tekening is de moeite waard om te bewaren om 
nog eens op terug te blikken, nu en later, en kan 
bijvoorbeeld in een portfolio worden opgenomen.

Toon de mindmap uit les 1 weer. Blik even kort terug op de 
verzamelde informatie.

Vertel dat er nu een soort van groepsportret is gemaakt, 
maar dat de leerlingen n.a.v. de logboekopdracht ook een 
zelfportret gaan maken. Het zelfportret bevat de stand 
van zaken van het huidige online gedrag, maar zegt ook 
iets over de gewenste situatie en hoe de leerling dat ziet. 
Leerlingen beginnen met het invullen van een mindmap. 
Deze kun je downloaden van de website en is al ingevuld 
met vragen.

Bij deze opdracht gaan kinderen in beeld 
brengen wat voor internetgebruiker 
ze zijn, waarbij de focus ligt op het 
socialemediagebruik. Het doel van deze 
opdracht is dat de kinderen inzicht 
krijgen in hun eigen online leven en 
zich, door hierover apart van anderen 
vragen te beantwoorden en te tekenen, 
bewuster worden van hun online 
gedrag, hun online profiel en de invloed 
dat de sociale media op hen heeft.  

Een tekenopdracht/mindmapping

Digibord met internet, mindmaps 
te printen vanaf de website. 
Voorafgaand aan deze opdracht gaat de 
logboekopdracht.

30 minuten

Resultaat
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Wie ben jij?

Leerdoelen

Wat is het?

Benodigde tijd

Wat heb je nodig?

Na het invullen verbeelden leerlingen hun antwoorden 
door te tekenen of afbeeldingen uit tijdschriften te zoeken. 
Laat ze beginnen met het tekenen van twee grote ogen in 
het midden van het papier. Laat ze eromheen vervolgens 
een horizontale streep zetten. 

Aan de bovenkant van de streep: wat doe ik?
• Waar kijken deze ogen het meest naar op internet en 

hoe vaak? Is dat oké, neutraal of niet oké? (bijv. met 
smiley’s aan te geven)

Aan de onderkant: wie ben ik?
• Als ze naar zichzelf kijken, wat zien ze dan? Teken drie 

dingen die bij jou horen in de online wereld; over wat 
je doet (welk medium favoriet is), wat je deelt voor 
informatie en met wie. Is dat oké, neutraal of niet oké?
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Een veilige setting is belangrijk. Het gaat erom dat 
ieder kind voor zich kritisch nadenkt en zich zo min 
mogelijk laat beïnvloeden door anderen. Schuif de 
groepjes uit elkaar en laat iedereen stil werken. 
Vraag de kinderen bij het nabespreken alleen naar 
informatie die ze willen delen.

Tips voor de leerkracht

Het zelfportret kan iets heel persoonlijks zijn. Het is 
belangrijk dat de leerling voor zichzelf een conclusie haalt 
uit het portret. Bespreek het na, maar vraag nadrukkelijk 
of een leerling het wil delen met de groep. Zo niet, 
dan wellicht met iemand anders, zoals een ouder of de 
leerkracht.
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Variatietip: laat de leerlingen in tweetallen het 
online zelfportret van elkaar in beeld brengen, 
in een mindmap of tekening. Wat weet je aan 
informatie over de ander? En hoe is het om dit 
terug te horen?

Toelichting voor leerlingen
Wie ben jij online, wat doe je en waarom, en ben 
je daar blij mee? Of zou je graag andere dingen op 
internet willen doen, anders willen zijn en hoe dan? 
In deze les staan we daar even bij stil. We gaan een 
zelfportret tekenen. Hartstikke privé dus!


