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Media en beeldvorming

Ik heb een goed beeld wat bedrijven willen met 
hun media uiting en weet wat echt is en wat 
niet.

Ik kan in veel situaties inschatten wat bedrijven 
willen met hun media uiting en bepalen wat de 
werkelijkheid is. Echter soms heb ik hier hulp van 
anderen bij nodig.

Ik vind het lastig om in te schatten wat de 
precieze bedoeling is van een media uiting en 
wat echt is of niet. Ik heb hier vaak hulp bij 
nodig.

Ik kan niet zelf in te schatten wat de precieze 
bedoeling is van een media uiting en wat echt is 
of niet. Ik heb hier altijd hulp bij nodig van een 
ander.

Veilig omgaan met media en sociale 
netwerken

Ik bescherm mijn eigen privacy en privacy van 
anderen, door persoonlijke informatie en foto’s 
niet te delen met mensen die ik niet ken.

Ik bescherm mijn eigen privacy door persoonlijke 
informatie en foto’s niet te delen met mensen 
die ik niet ken.

Ik weet wat de gevaren zijn van het online delen 
van privé informatie en foto’s.

Ik deel online privé informatie en foto’s zonder 
over de gevaren na te denken.

Gebruikersvoorwaarden

Ik accepteer geen voorwaarden zonder het rustig 
doorgelezen te hebben en het ermee eens te 
zijn.

Ik accepteer niet zomaar iedere voorwaarden en 
lees de meeste voorwaarden rustig door.

Ik weet wat het gevaar is van het niet lezen van 
de voorwaarden bij het installeren van apps of 
aanmelden voor social media, maar ga toch 
akkoord zonder te lezen. 

Wanneer ik een nieuwe app installeer of mij 
aanmeld bij social media, ga ik akkoord met de 
voorwaarden zonder ze te lezen.

Bewust mediagebruik

Ik ben mij ervan bewust wat ik zelf doe met 
media. Bijvoorbeeld wat ik doe, hoe lang ik dat 
doe, hoe vaak en waarom. Ik kan mijn gedrag 
daarop aanpassen.

Ik kan vaak uitleggen hoe vaak en wanneer en 
wat ik doe met media. Soms echter verlies ik 
mijzelf in het gebruik en kan ik niet aangeven 
wat ik aan het doen ben.

Ik kan  meestal niet uitleggen hoe vaak en 
wanneer en wat ik doe met media. Vaak verlies 
ik mijzelf in het gebruik en kan ik niet aangeven 
wat ik aan het doen ben.

Ik kan niet uitleggen wat ik doe met media zoals 
hoe lang en hoe vaak ik hier gebruik van maak en 
waarom ik dat doe.

Creëren en publiceren van media

Ik kan zelf teksten, plaatjes of video's maken en 
plaatsen op internet. Ik maak zelf een keuze 
welk mediaplatform ik gebruik.

Ik kan meestal zelf teksten, plaatjes of video's 
maken en plaatsen op internet. Ik maak soms 
zelf een keuze welk mediaplatform ik gebruik. 
Een enkele keer heb ik hier hulp bij nodig. 

Ik vind het vaak lastig zelf teksten, plaatjes of 
video's maken en plaatsen op internet. Ik moet 
vaak op weg geholpen worden. 

Ik kan zelf geen teksten, plaatjes of video's 
maken en plaatsen op internet. Ik moet 
geholpen worden bij verschillende stappen.

Deze rubrics zijn verzameld uit openbare bronnen, geschreven of herschreven en getoetst door Simulise. Deze rubrics zijn vrij te gebruiken en worden in Simulise standaard meeleverd. 


