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POLITIE
De Nationale Politie is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet in Nederland, het zorgen voor
veiligheid en het verlenen van hulp. Ruim 65.000 werknemers werken hier elke dag aan. Zij zijn verdeeld
over basispolitiezorg, opsporing en ondersteuning. Iedereen kent de agenten op straat, in het verkeer en
de wijkagenten, maar er zijn ook functies binnen de politie waar je misschien minder bekend mee bent.
Zo vallen er onder opsporing verschillende specialismen, denk aan: forensisch, financieel, digitaal, zeden en
milieu. Wist je dat je ook nog achter de schermen kunt werken als bijvoorbeeld communicatie-, facilitair- of
ICT-expert?

WWW.EUREKACUP.NL• EUREKA!CUP 2020-2021 • OPDRACHT POLITIE
Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

EC21-2

Vragen over de opdracht? Stel ze dan eerst aan je docent. Als hij/zij jullie
niet verder kan helpen, mail dan je vraag naar: politie@eurekacup.nl
Vragen over de Eureka!Cup on Tour? Mail deze naar: info@eurekacup.nl

START

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

PROBLEEMANALYSE

INFORMATIE

STRIJD TEGEN ONLINE PESTEN
De online wereld wordt steeds interessanter en toegankelijker. Kinderen maken op steeds jongere leeftijd
kennis met de legio mogelijkheden van het internet. Dit heeft echter ook een schaduwkant. Misschien heb
je er zelf op een bepaalde manier ervaring mee: veel kinderen worden het slachtoffer van online pesten of
zelfs online seksueel misbruik.
Online pesten begint vaak klein, maar wordt strafbaar als het beledigend, discriminerend of smaad is.
Stelselmatig pesten kan uitmonden in stalking en ook dat is strafbaar. De Politie heeft veel materiaal
hierover online staan waar jongeren informatie kunnen vinden of hulp kunnen zoeken. Deze bronnen
worden echter te weinig gebruikt.
Jullie werken als innovatiespecialist bij de Politie. Jullie taak is om jongeren bewust te maken van wat ze
kunnen doen bij het tegengaan van online pesten. Jullie gaan aan de slag met het volgende vraagstuk:
Ontwerp een digitale campagne met als doel: jongeren duidelijk maken wat zij kunnen doen om
online pesten te voorkomen.
Eisen
•

mogelijkheid dat het ontspoort in strafbare feiten.
•

De digitale campagne houdt rekening met de redenen dat bestaande informatiebronnen nauwelijks
worden gebruikt.

•

De digitale campagne omvat minimaal één technische toepassing.

•

De technische toepassing gaat ethisch verantwoord om met gegevens en vraagt toestemming waar
nodig.

Eindproduct
•

VIDEO’S

De digitale campagne maakt jongeren bewust van de emotionele effecten van online pesten en van de

Over de technische toepassing leveren jullie een proof of concept waarin de werking, implementatie en
haalbaarheid aan bod komen.

Wat is online pesten?
https://www.youtube.com/watch?v=3n8eSe5mYVo
Anti online pesten campagne
https://www.youtube.com/watch?v=xhT_ELi_yH8
Help wanted
https://www.youtube.com/watch?v=4m58U1s7hkw
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Om tot een goed eindresultaat te komen, is het belangrijk het probleem te analyseren.
Dit is de eerste stap van de ontwerpcyclus (informatie hierover vind je in een aparte
pdf op de website of in het menu van de digiles). Hier volgen vragen die helpen het
probleem scherp te krijgen.
Online pesten:
• Wat is online pesten?
• Wat zijn de mogelijke gevolgen van online pesten?
• Op welke media vindt online pesten plaats?
Huidige situatie:
• Welke informatie is online beschikbaar?
• Waarom wordt deze informatie nauwelijks gebruikt?
• Wat is het huidige taboe rondom online pesten?
• Wat is de rol van ouders, docenten en de Politie?
Ethiek:
• In hoeverre moeten mensen beschermd worden tegen online pesten?
• Wat doen de sociale media tegen online pesten?
• Wanneer zijn middelen om online toezicht te houden gerechtvaardigd?
Proof of concept:
• Hoe bereik je de doelgroep?
• Wat is de user experience (UX)?
• Wat is de user interface (UI)?
• Hoe werkt woordherkenning?
• Hoe kun je het systeem laten reageren op een tekst of afbeelding die een gebruiker
wil versturen, om te voorkomen dat hij of zij iets kwetsends verstuurt?

Heb je zelf vragen over online pesten?
Kijk dan op de website:
Vraag het de politie of www.meldknop.nl
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STEL EEN VRAAG
Vragen over de opdrachtgever of de opdracht?
• Kijk op de website www.eurekacup.nl of www.politie.nl.
• Stel je vragen aan je docent.
• Benader de (digitale) wijk-/buurtagent.
• Stuur je vragen per e-mail naar: politie@eurekacup.nl.
LOOPBAAN
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over werken bij de Politie?
Kijk voor meer informatie dan op: Kom bij de politie voor bijvoorbeeld technische of
andere functies bij de Politie.

TIPS VOOR DOCENTEN
•

•

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor contact met de opdrachtgever, zoals een videogesprek, gastles of
excursie, stuur dan een e-mail aan politie@eurekacup.nl. Je verzoek wordt naar de contactpersoon van de opdrachtgever
doorgestuurd.
Voor gastlessen, bedrijfsbezoeken e.d. bij bedrijven in de regio kun je terecht op https://www.gastlessenzogeregeld.nu/
Je kunt hier filteren op onderwijstype, onderbouw/bovenbouw, schoolvak.
LET OP
De teksten in de webversie zijn leidend. Dit pdf-document wordt na publicatie niet meer aangepast.

VEEL PLEZIER EN SUCCES!
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