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Privacybeleid - de 
kleine lettertjes



30 minuten 
Privacybeleid hoeft niet zo intimiderend te zijn. 

Aan de slag: 

Omschrijving 
Privacybeleid hoeft niet zo intimiderend te zijn. 

Tijdsduur 
30 minuten. 

Ideaal aantal deelnemers 
Deze activiteit kan met een willekeurig aantal deelnemers worden gedaan. 

Leerdoelen 

Kennis 
● Meer te weten komen over de manier waarop populaire apps en tools 
gegevens gebruiken. 
● Meer bewustwording over wat er verstopt zit in de kleine lettertjes. 
● Inzicht in de reden dat servicevoorwaarden en privacybeleid belangrijk zijn. 

Vaardigheden 
● Weten waar je analyses van servicevoorwaarden en privacybeleid kunt vinden. 

Referenties 
● De weg kwijt in de kleine lettertjes, Me & My Shadow (Tactical Tech): https://
myshadow.org/lost-in-small-print  
● Servicevoorwaarden - niet gelezen - (Let op, de informatie op deze website is 
wat verouderd, maar nog altijd geschikt voor demonstratiedoeleinden). https://
tosdr.org/  

Benodigde materialen en apparatuur 
● Computer 
● Projector 

Opbouw van de les: Voorbereiding 
  
1. Neem een kijkje op de website van Tactical Tech voor de kleine lettertjes en op 
TOSDR voor Servicevoorwaarden - niet gelezen en selecteer een specifieke 
dienst of meerdere diensten waar je je op wilt richten. 
2. Zorg dat beide websites openstaan, klaar om gepresenteerd te worden. 
3. Maak een lijst met de verschillende producten/diensten van het bedrijf waar je 
je op richt en noteer de relevante datasporen, dat wil zeggen: welke gegevens 
krijgen deze diensten van je? 

Wat zijn servicevoorwaarden? (15 min.) 

1. Vraag de deelnemers of ze de servicevoorwaarden wel eens lezen. Leg zo 
nodig uit wat servicevoorwaarden zijn. 
2. Laat “De weg kwijt in de kleine lettertjes” zien. Presenteer en lees de 
belangrijke onderdelen van het privacybeleid.  
3. Laat “Servicevoorwaarden - niet gelezen” zien en vergeet niet te vertellen dat 
de informatie op de website enigszins verouderd is! 

https://myshadow.org/lost-in-small-print
https://myshadow.org/lost-in-small-print
https://tosdr.org/
https://tosdr.org/


4. Als je geen laptop, projector of internetverbinding hebt, kun je het relevante 
privacybeleid uitprinten. De delen die op de website zijn gemarkeerd, kun je dan 
met de hand markeren. 

Discussie (15 min.) 
Houd een groepsdiscussie: 

1. Zaten er dingen in de demonstraties die je niet verwachtte? 
2. Welke aspecten van de servicevoorwaarden zijn het belangrijkst? 
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