
Thema 3 – Digitaal contact 
 
 
Opdracht 3.1 Netiquette 
Ook online zijn omgangsvormen belangrijk, dit kan je netiquette noemen. Respect, privacy en 
veiligheid zijn daarbij belangrijke onderwerpen.  

- Zoek via google en youtube uit wat anderen zoal onder netiquette verstaan.  
- Wat zijn volgens jou de 4 belangrijkste regels van netiquette? Noteer deze in een 

tekstdocument en leg uit waarom je dit belangrijk vindt. Sla het bestand op in de map 
Digitale Vaardigheden onder een passende naam, bijvoorbeel 
“VoornaamAchternaam_opdracht3.1.docx” 

 
 
Opdracht 3.2 Social Media 
Noteer je antwoorden op onderstaande vragen in een word document en bewaar deze in de map 
Digitale Vaardigheden onder een passende naam.  

1. Op welke wijze gebruik je volgens jou Social Media in een beroepscontext?  
2. Welke Social Media passen hierbij? 
3. Welke Social Media gebruik jij privé?  
4. Wat verwacht een stage-/werkgever volgens jou van je m.b.t. het gebruik van Social Media in 

privécontext?  
	
	
Opdracht 3.3 E-mail 
Ook via de e-mail is netiquette belangrijk. Vooral wanneer je in een professionele (leer)situatie 
iemand mailt is het belangrijk dat je duidelijk en beleefd bent. Beschouw de e-mail in dat geval als 
een elektronische brief, en niet als een uitgebreide app. Laat zien dat je een professionele mail kunt 
sturen: 

o Zorg voor een e-mailadres met een professionele uitstraling. Bijvoorbeeld 
voornaam_achternaam@eendomein.nl/.com. Ook je schoolmail voldoet. 

o Stuur een beleefde e-mail naar je buurvrouw of buurman en in de BCC naar je docent. Voeg 
de bestanden van opdracht 3.1, opdracht 3.2, opdracht 3.4 en opdracht 3.5 toe als bijlage, 
geef de e-mail een passende titel en schrijf een nette mail met aanhef en afsluiting. 

 
 
Opdracht 3.4 Bestanden delen 
Soms zal je veel of hele grote digitale bestanden moeten delen. In dat geval is de e-mail niet geschikt. 
Je kan dan beter een van de volgende services gebruiken: 

- WeTransfer 
- Dropbox 
- OneDrive 

Zoek de verschillen tussen deze services uit en besluit welke je voor de rest van dit vak zult 
gebruiken. Noteer je antwoord bij deze vraag in een word document en stuur deze per mail naar de 
docent. 
 
 
Opdracht 3.5 Evaluatie 
Noteer in minimaal 6 en maximaal 10 zinnen je leerervaring van het vak digitale vaardigheden tot nu 
toe en mail deze naar je docent.  
	


