
 

Quiz vragen 
 

 
Gender 
Samenleven 
Maatschappij & Ideologie 
Online Veiligheid & Nepnieuws Bewustwording 
 
 
1. Gegevens van de EU uit 2018 laten zien dat vrouwen, over het algemeen, 14.8% minder 

verdienen dan mannen. Dat vind je:  
2. “Gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen voor vrouwen en mannen, meisjes 

en jongens,” is de definitie voor:  
3. “Jongens moeten naast jongens zitten en meisjes moeten naast meisjes zitten.” Wat vind 

je hiervan?  
4. Zou je liever, in een groepsactiviteit (bijvoorbeeld in de klas, bij teamsport of met 

muziek), samenwerken met:  
 

5. Zijn vluchtelingen en migratie in het algemeen, een bedreiging, een toegevoegde waarde 
of een uitdaging voor jouw land? 
 

6. Voel je je meer op je gemak met bij een mannelijke of bij een vrouwelijke leraar/sociaal 
werker/gezagsdrager?  

7. Onze buurt heeft een groep mensen nodig die, apart van de politiedienst van de staat, 
ons beschermen tegen mensen die anders en ongewenst zijn.  

8. Welke van de volgende opties is een gerechtvaardigde stap om klimaatverandering aan 
te pakken?  

9. In welk van de volgende stellingen kun je je het beste vinden?   
10. Nepnieuws kan leuk en vermakelijk zijn, zie het onderstaande voorbeeld. Het delen van 

nepnieuws kan geen kwaad.   
11. Terwijl een familielid worstelt met kanker, lees je een artikel waarin staat dat deze vorm 

van kanker geen geneesmiddel heeft. Dit artikel blijkt een paar dagen later nepnieuws te 
zijn en wordt ontkracht met bronnen die laten zien dat deze vorm van kanker wel 
degelijk genezen kan worden. Hoe reageer je?  

12. Maar 50% van mensen is in staat om echte beelden van nepbeelden te onderscheiden.   
13. Gemiddeld ziet 85% van Europeanen nepnieuws als een probleem in hun land.   
14. Stel: je bezoekt vier websites en door het gebruik van cookies hebben mogelijk 

honderden adverteerders je gegevens.  
15. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen die je niet kent, informatie over jou kunnen 

vinden?  
16. Je hebt een aantal vrienden bij jou thuis op bezoek. Jullie hebben het naar jullie zin en 

maken een paar foto’s. Jij en je beste vriend vinden één van de foto’s fantastisch en 
willen deze foto online delen, maar een andere vriend vindt dat niet zo leuk. Wat doe je?  

17. Waarvoor wordt dit artikel gebruikt?  
18. Wat doe je als je een e-mail krijgt, waarin gevraagd wordt om je persoonlijke of 

financiële informatie?   
 

19. Denk je dat het gebruik van een Wi-Fi hotspot geen risico’s met zich meebrengt?  



 

20. Je kunt bepalen of een website echt is of niet, als de site een contactadres heeft waar je 
vragen kan stellen of klachten kan indienen. Een nepwebsite zal nooit zo’n adres geven 
waarmee je met hen in contact kan komen.  

21. "“Vaccins zorgen dat de bevolking door middel van kunstmatige intelligentie onder 
controle gehouden kan worden."  

22. “Aliens zijn gezien in het centrum van Amsterdam”. Hoe check je of dit echt nieuws of 
nepnieuws is?  

23. COVID-19 (het coronavirus) werd hoofdzakelijk verspreid door religieuze groepen die 
weigerden om de regels van de overheid te volgen en door bleven gaan met hun 
religieuze bijeenkomsten.   

24. Vluchtelingen zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de import van extremistische 
ideeën naar onze maatschappij, wat weer leidt tot terroristische aanslagen.  

25. 5G-masten zijn een gevaar voor de volksgezondheid en dragen bij aan de verspreiding 
van het coronavirus.  

26. Je moet een grote toets maken aan het eind van de week, maar één van je klasgenoten 
komt die dag niet naar school vanwege een religieuze feestdag. Jij viert deze feestdag 
niet, waardoor jij wel aanwezig moet zijn op school.   

27. Vind je het goed dat vluchtelingen in aanmerking komen voor sociale huurwoningen die 
door de overheid en ons belastinggeld betaald worden?   

28. Adam is 10 jaar oud en komt uit een oorlogsgebied. Omdat de leefomstandigheden in 
dat gebied erg slecht zijn, besloten zijn ouders om hem in zijn eentje naar ons land te 
sturen, om hem een kans te geven op een betere toekomst.   
Nadat hij een tijdje in ons land heeft gewoond, heeft Adam de kans gekregen om 
gezinshereniging aan te vragen, zodat zijn ouders, broers en zussen naar ons land 
kunnen komen:  

29. Je school is van plan om flesjes van wegwerpplastic en vergwerpverpakkingen van 
snacks te verbieden. Je mag wel nog herbruikbare drinkflessen en bakjes gebruiken op 
school. Wat vind je hiervan?  

30. Wat denk je van deze boodschap?  
 

 
 

 


