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De Strategieën van het 
Verzet



60 minuten 
Vier algemene strategieën om met je digitale schaduw te rommelen. 

Aan de slag: 

Omschrijving 
Vier algemene strategieën om met je digitale schaduw te rommelen. 

Tijdsduur 
60 minuten. 

Ideaal aantal deelnemers 
Minimaal 9.  

Leerdoelen  

Kennis 
● Inzicht verkrijgen in de verschillende strategieën om te spelen met je data. 
● Begrijpen wat de voordelen en beperkingen van iedere strategie zijn. 

Vaardigheden 
● Een aantal van de besproken strategieën kunnen toepassen. 

Benodigde materialen en apparatuur 
● Flip-over 
● Markeerstiften 
● Overzicht van “De Strategieën van het Verzet”:https://data-detox.nl/wp-
content/uploads/2020/01/verwijzing-DE-STRATEGIEËN-VAN-HET-VERZET-.pdf.   

Opbouw van de les  

Voorbereiding 
1. Bereid je voor op de presentatie van de vier verzetscategorieën. Zorg dat je 
een uitgebreide lijst met voorbeelden hebt voor ieder categorie. 
2. Maak een keuze voor het gebied waarop de groep zich gaat richten (bijv. 
browsertracking, locatietracking, mobiele telefoons in het algemeen, enz.). 

  
Vier soorten verzet (15 min.) 

1. Vraag de deelnemers op welke manieren ze hun online privacy hebben 
geprobeerd te verbeteren. Schrijf er een aantal van op het bord. 
2. Gebruik de voorbeelden op de flip-over om te laten zien wat in grote lijnen de 
vier verzetsstrategieën zijn: 

○ Minderen (minder internetten) 
○ Een rookgordijn optrekken (verwarring zaaien, herrie maken) 
○ Opdelen in compartimenten (dingen van elkaar scheiden) 
○ Verdedigingswerken opwerpen (de speurders tegenhouden) 

Brainstorm over de strategieën (20 min.) 

1. Splits de deelnemers op in vier groepen en geef iedere groep één van de vier 
strategieën: Minderen, Een rookgordijn optrekken, Opdelen in compartimenten, 
Verdedigingswerken opwerpen. 

https://data-detox.nl/wp-content/uploads/2020/01/verwijzing-DE-STRATEGIE%C3%8BN-VAN-HET-VERZET-.pdf
https://data-detox.nl/wp-content/uploads/2020/01/verwijzing-DE-STRATEGIE%C3%8BN-VAN-HET-VERZET-.pdf


2. Bepaal het aandachtsgebied (bijv. browsen, apps). 
3. Ieder groepje gaat brainstormen over de manieren waarop ze hun gegevens 
op dit gebied kunnen verminderen, versluieren, opdelen en/of verdedigen. 

Feedback: presentaties (15 min.) 
Ieder groepje doet verslag aan de rest van de groep met behulp van een 2 à 3 
minuten durende presentatie. 

Discussie (10 min.) 
Houd een korte discussie over de voordelen en beperkingen van iedere 
strategie, geef zo nodig voorzetjes. 
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