
APP 

Klein computerprogramma, meestal met een beperkte functie, bestemd voor een smartphone of 

tablet, waarmee een bepaalde activiteit kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bankieren, 

boodschappenlijstjes maken, muziek downloaden, radio luisteren, … 

BLOG 

Soort dagboek dat iemand bijhoudt op een website 

COOKIE 

Bestand dat door een website op een computer wordt geplaatst en dat allerlei soorten informatie 

kan bevatten 

EMOTICON 

Samentrekking van emotion-icon, vaker onder de verzamelnaam 'smiley' aangeduid. Het meest 

bekende emoticon is de Smiley, voorgesteld als :-) en waarmee een lachend gezichtje wordt 

uitgedrukt. 



FACEBOOK 

Een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een 

persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. 

GAMEN 

Computer- of videospelletjes spelen. 

HAATSPRAAK 

Alle vormen van expressie die rassenhaat of andere vormen van haat die op onverdraagzaamheid 

gestoeld is, verspreiden, stimuleren of rechtvaardigen. 

HACKEN 

Strafbaar feit door zonder toestemming binnen te dringen in beveiligde computersystemen en/of 

daar bestanden te vernielen. 

HASHTAG 



 

Een woord of zin met als prefix het #-symbool. Door deze combinatie wordt een bericht 

eenvoudig gevonden. 

INSTAGRAM 

Een gratis mobiele app om digitale foto’s of video’s uit te wisselen met mobiele apparaten. Deze 

kunnen digitaal gefilterd worden en uitgewisseld worden op sociaalnetwerksites. 

NEPNIEUWS 

(in het Engels fake news) is desinformatie verhuld als nieuws die voornamelijk verspreid wordt via 

websites en sociale media, met als doel het maken van winst of het beïnvloeden van de publieke 

opinie. 

SELFIE 

Een foto die iemand van zichzelf heeft gemaakt, meestal met een smartphone of webcam en 

doorgaans bedoeld voor plaatsing op sociale media. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Desinformatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_media


SEXTING 

Het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele telefoons of andere 

mobiele media. De term is afgeleid van sex (verwijst naar de seksuele inhoud) en texting (sms-

mms). 

SNAPCHAT 

Een toepassing voor het delen van foto's en video's die gebruikt kan worden op smartphones. Het 

bijzondere van de toepassing is dat de ontvangen media slechts tijdelijk zichtbaar zijn bij de 

ontvangers, dit gaat van één tot tien seconden. Daarna verdwijnen de bestanden van de servers. 

Gebruikers kunnen echter gemakkelijk het beeld downloaden door een schermafbeelding te 

maken. 

SPAM 

Ongewenste email; reclame die zonder toestemming van de geadresseerde via e-mail verstuurd 

wordt. 

VLOGGEN 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://nl.wikipedia.org/wiki/Downloaden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schermafbeelding


Video bloggen; een vlogger of vlogster is iemand die zijn of haar dagelijkse leven filmt en de 

filmpjes vervolgens deelt op internet. De filmpjes worden meestal geplaatst op social media of 

op YouTube. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Social_media
https://nl.wikipedia.org/wiki/YouTube

