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Beste lezer, 

 
Grote anti-racisme demonstraties, de #metoo-beweging, het klimaatdebat, 
corona en volksmigraties over de hele wereld. Er is een hoop gaande, en het 
treft ons allemaal in meer of mindere mate. De Global Goals for Sustainable 

Development zijn ons kompas om tot 2030 grootschalige veranderingen in 
goede banen te leiden. De bibliotheek - van nature een organisatie van 
kennisdeling, maar inmiddels veel meer dan dat - stelt haar huiskamer open om 
de Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen te 
realiseren. 
 
In dit verhaaladvies geven we je (boeken)tips die gaan over je privacy op internet, 
over data-ethiek, nepnieuws en verwante onderwerpen.  
 
Wil je graag meedenken, meedoen of wil je je kennis delen? Laat het ons weten! Je 
kunt je gegevens sturen aan uld@nobb.nl  
 
Samen werken we aan een betere wereld.   

mailto:uld@nobb.nl
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Geschiedenis 
 

 

  
Het internet is stuk/ Stikker, Marleen 
 
Het internet is stuk: het is overgenomen door 
multinationals als Facebook, Alphabet (Google) en 
Amazon die als belangrijkste verdienmodel het 
verzamelen van gebruikersdata hebben om er heel 
veel geld mee te verdienen. Dat is in de hand gewerkt 
door hun gratis apps waarvoor de gebruikers wel hun 
vrijheid en privacy moesten opofferen. Dit systeem 
wordt in stand gehouden doordat startups veelal 
gebruik moeten maken van durfkapitaal van dezelfde 
multinationals. Maar we kunnen het repareren. Dat 
kan door gebruikers te stimuleren goede alternatieve 
apps te gebruiken, door alternatieve financiering, door 
een overheid die gaat reguleren met wetgeving, hoge 
boetes en aanpassing van het verdienmodel zonder 
het verzamelen van data. Deel I bevat de 
geschiedenis, Deel II de huidige situatie en Deel III 
hoe we in de komende 25 jaren het tij kunnen keren. 
 

 

 

 The Game/ Baricco, Alessandro 
 
Heeft de digitale omwenteling van de afgelopen 
veertig jaar de mens veranderd of is de mens zelf 
veranderd en heeft men de omwenteling zelf in gang 
gezet op basis van ontdekkings- en onderzoekdrift 
naar eenvoudiger oplossingen voor dagelijkse 
handelingen? De boekdrukkunst en stoommachine 
zijn hiervan prima voorbeelden. En de mens zet deze 
ontdekkingstocht ijverig voort. De auteur neemt de 
lezer mee in veertig jaar digitale zoektochten en de 

bijbehorende hoogstandjes in software met 
voortdurend het gedrag van de mens daarbij 
beschouwend. Eigenlijk is het een gericht 
geschiedenisboek met een brede diepgang, zonder 
technische hobbels erin, wat het voor een breed 
publiek geschikt maakt.  
Dit is het vervolg op 'De barbaren' (2010)*, een 
verzameling analytische essays over de mogelijke 
teloorgang van de westerse cultuur.  
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Big Data 
 

 

 Dit is Big Data / Lohr, Steve 
 
Big Data is een verzamelnaam voor een reeks 
technologieën waarmee informatie wordt gehaald uit 
allerlei gegevensbronnen zoals webpagina’s, surfgedrag, 
sensorsignalen, gps-locatiegegevens van smartphones, 
sociale media, etc. Wereldwijd is onvoorstelbaar veel data 
beschikbaar en de dataproductie versneld alsmaar. Op 
basis hiervan ontstaan grensverleggende 
kennistoepassingen binnen sectoren als bijvoorbeeld de 
gezondheidszorg, marketing en de landbouw. De 
toepassing Watson van IBM verslaat de mens al in een 
kennisquiz. Dit boek beschrijft deze innovatieve trend 
zonder te beschrijven 'hoe' het werkt en blijft dus aan de 
buitenkant.  
 

 

 

 Sociale Big Data / Pentland, Alex 
 
Het nieuwste boek van professor Alex Pentland, 
volgens Forbes een van de invloedrijkste data-
wetenschappers ter wereld. Of we nu whatsappen, 
onze gps gebruiken, bellen of pinnen, we laten 
allemaal een spoor aan digitale 'broodkruimels' 
achter. Alles bij elkaar biedt deze enorme 
hoeveelheid gegevens een schat aan informatie: de 
zogenoemde big data. Pentland heeft ontdekt hoe we 
hier gebruik van kunnen maken om maatschappelijke 
problemen op te lossen. Hij presenteert revolutionaire 
nieuwe inzichten over hoe ideeën zich verspreiden en 
waar menselijk gedrag door gestuurd wordt. Pentland 
laat als eerste zien hoe we onze samenleving en 
onze organisaties beter kunnen leren begrijpen en 
beïnvloeden.  
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Big Data 
 

 

 Big Data / Sloot, Bart van der 
 
Beschrijving van het begrip big data in begrijpelijke 
taal. Wat wordt er onder verstaan, waarvoor wordt het 
gebruikt en wat zijn de gevaren en valkuilen? Aan de 
hand van voorbeelden wordt de toepassing in de 
praktijk uitgelegd en de vragen vanuit sociaal, ethisch 
en juridisch perspectief behandeld. Het is een begin 
van een ontwikkeling waarbij grote hoeveelheden 
gegevens worden verzameld, geanalyseerd en 
gebruikt om gedrag te voorspellen en te beïnvloeden. 
Geschikt voor iedereen die begrijpen wil wat big data 
is en wat dat betekent voor de persoonlijke 
levenssfeer nu en in de toekomst.  

 

 

 De Big Data revolutie / Mayer-
Schönberger, Viktor en Kenneth Cukier 
 
Het begrip 'big data' wordt in het algemeen gezien als 
een ware revolutie in de informatiemaatschappij. Big 
data-analyse betekent het koppelen van alle 
beschikbare digitale data met andere databronnen 
om te komen tot analyses, voorspellingen, 
onderzoeksresultaten en inzicht in het gedrag van 
mensen. Dit boek beschrijft hoe big data-analyse zich 
snel ontwikkelt en gebruikt veel herkenbare 
voorbeelden (bijvoorbeeld Facebook, Google, 
Amazon). Het boek geeft op duidelijke wijze de 
gevolgen en de risico's voor onze maatschappij aan 
en tevens handvatten hoe dit controleerbaar te 
maken is. 
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Digitalisering - en 
nu? 

 

 

 Digitale intelligentie / Hoornstra, Hans 
 
De onder invloed van digitalisering snel veranderende 
samenleving stelt hoge eisen aan het vermogen van 
mensen en organisaties om dit tempo bij te kunnen 
houden. De auteurs behandelen de problematiek als een 
noodzakelijk proces van continue verandering van 
vaardigheden als weten, leren en doen. De ontwikkeling 
van de menselijke intelligentie wordt behandeld en 
geïllustreerd vanuit een historisch perspectief en met 
voorbeelden toegelicht. De betekenis in de praktijk wordt 
geconcretiseerd in interviews met deskundigen uit diverse 
sectoren van de maatschappij. De auteurs in hun rol van 
docent, ondernemer, bedrijfskundige richten zich op zowel 
individuen als organisaties die in de praktijk te maken 
hebben met de snel veranderende samenleving. Het 
ondersteunt hen bij hun ontwikkeling naar mensen die zelf 
de regie weer hebben over het veranderingsproces.  

 

 

 Succes met Big Data / Zee, Wiebe van der 
 
Een databasesysteem is een geordend en zorgvuldig 
ingevoerd gegevenssysteem waaruit redelijk eenvoudig 
allerlei informatie gedistilleerd kan worden. Big Data 
kenmerkt zich door een enorme hoeveelheid invoer die met 
grote snelheid en vaak zonder duidelijke verbanden een 
computersysteem instroomt. Met conventionele middelen is 
dit niet te verwerken, er moet met andere middelen 
gewerkt worden. Dit boek levert alle nodige informatie om 
genoemd probleem systematisch en volgens diverse 
methoden aan te pakken. Die methoden worden met 
alledaagse voorbeelden verduidelijkt waarna oplossingen 
aangedragen worden. Google en Facebook zijn bekende 
voorbeelden van Big Data verwerkers. Met de kennis van 
dit boek kan een stevig erkend certificeringsexamen 
worden gedaan. Ook wordt informatie verstrekt om het in 
de privésfeer op eigen pc te gaan proberen met vrijwel 
allemaal vrij downloadbare software.  
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Digitalisering - en 
nu? 

 

 

 Wij zijn Big Data/ Klous, S. 
 
'Big data' is een van de nieuwste toverwoorden van de 
ICT-, marketing- en consultancyindustrie. Het gaat daarbij 
om het gebruik van immens grote databestanden 
waarmee, door de inzet van geavanceerde 
softwaretechnologie, voorspellingen worden gedaan over 
menselijk gedrag (bijvoorbeeld koopgedrag). In dit boek 
wordt op de vele kansen van Big Data voor vele 
organisaties (bijvoorbeeld bedrijven) ingegaan en de 
bruikbaarheid ervan voor de marketing. Het boek gaat niet 
alleen in op de vele mogelijke voordelen van Big Data, 
maar ook op de keerzijde ervan. In dat kader komen 
bijvoorbeeld de ethische aspecten van deze ontwikkelingen 
aan de orde. 

 

 

 Over leven met Kunstmatige intelligentie 
/ Welling, Max 
 
Kunstmatige intelligentie (AI) heeft mensen sinds de eerste 
computers verschenen, geïntrigeerd. Dit boek probeert in 
gewone mensentaal uit te leggen wat AI is, hoe het werkt, 
welke mogelijkheden het biedt en welke gevolgen er zijn 
voor de maatschappij. In het eerste deel legt de auteur in 
een vraag-en-antwoord-vorm uit hoe de technologie werkt 
en welke mogelijkheden en bedreigingen er zijn. Zo wordt 
onder meer uitgelegd welke vormen van leren er zijn met 
big data, zonder data, supervised learning en andere. In 
het tweede deel wordt de maatschappelijke impact voor 
een aantal sectoren van de samenleving zoals onder 
andere de gezondheidszorg, mobiliteitssector (zelfrijdende 
auto’s), de maakindustrie en anderen. In het derde en 
vierde deel komen de gevaren voor de privacy, het fake 
news en de manipulatie van mensen, digitale discriminatie 
aan bod. De auteur is hoogleraar machine learning aan de 
Universiteit van Amsterdam. Het is een heel goed leesbaar 
en verhelderend boek, dat op een manier geschreven is 
die voor iedereen te volgen is. 
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Digitalisering - en 
nu? 

 

 

 Wegwijzer in het digitale doolhof / Aris, 
Annet 
 
Annet Aris gaat in op de steeds verdergaande ontwikkeling 
in de 'digitale wereld'. Vooral op economisch en 
bedrijfskundig gebied. Terecht wordt opgemerkt dat er in 
die wereld andere wetten gelden dan in de wereld van 
micro- en macro-economie. Digitale beïnvloeding is 
voelbaar in alle lagen van de economie. En persoonlijk: 
hoe sta je zelf in de digitale wereld? De auteur raadt aan 
het heft in eigen hand te nemen. Dit boek bevat een 
observatie van de ontwikkeling, de voordelen en de risico's 
in de digitale wereld. De waarschuwing luidt er alert op te 
blijven. Zelfs grotere bedrijven kunnen ten onder gaan; de 
digitalisering kan zowel een hel als een hemel zijn. Alles 
gaat razendsnel en de impact is nog niet geheel duidelijk. 
Sommige groeperingen menen dat digitalisering een 
nieuwe economie en toekomst behelst, maar ook 
koesteren groeperingen er angst voor. De materie wordt 
overzichtelijk behandeld, deels beschouwelijk, deels 
praktisch. 

 

 

 Internet research & data journalistiek / 
Dasselaar, Andrew 
 
Bij onderzoeksjournalistiek is internet een uiterst 
belangrijke informatiebron geworden, een bron met veel 
mogelijkheden maar ook met risico's. In deze uitgave gaan 
de eerste vijf hoofdstukken over het stellen van een 
adequate onderzoeksvraag, de zoekstrategie, 
zoekmachines, veiligheid en verificatie. Dan volgen zes 
hoofdstukken over zoeken naar personen, fotomateriaal, 
locaties, hulpmiddelen, open data en bedrijven. Aparte 
hoofdstukken gaan over wetenschapsjournalistiek en 
zoeken naar producten en diensten. Dan volgen 
hoofdstukken over downloaden van gegevens, zoeken als 
teamwork, presenteren van het resultaat. Alle 
hoofdstukken zijn ruim voorzien van concrete voorbeelden 
met beeldmateriaal, aanwijzingen, waarschuwingen en 
tips. Het slothoofdstuk somt mogelijkheden op voor 
verdieping, cursusmaterialen en noemt websites met 
cursussen en workshops. 
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Datadictatuur? 
 

 

 Datadictatuur / Kuitenbrouwer, Jan 
 
In de filosofische pamfletreeks 'Nieuw licht' – een initiatief 
van filosofen Coen Simon en Frank Meester – wordt 
hedendaagse denkers een vraag voorgelegd over een 
klassiek geworden tekst. In dit deel onderzoekt Jan 
Kuitenbrouwer desgevraagd hoe actueel het ideaal van 
een 'machtsvrije publieke ruimte' van de Duitse filosoof 
Jürgen Habermas anno nu is. Velen hoopten dat met de 
komst van het internet dit ideaal werkelijkheid zou worden. 
Helaas, nergens staat de redelijkheid meer onder druk dan 
heden ten dage online. Het gebrek aan regels voor privacy, 
veiligheid en openbare orde dat het internet kenmerkt, 
wordt ondertussen maatstaf voor de analoge wereld. Hoog 
tijd voor een beschavingsoffensief! Vandaar de ondertitel: 
'Hoe de mens het internet de baas blijft'. 
 

 

 

 De datadictatuur / Kaiser, Brittany 
 
Een alarmerend boek over het misbruik van data over 
personen. Facebook verkocht persoonsgegevens aan 
bedrijven als Cambridge Analytica (CA). CA was actief in 
een aantal landen, met name in de manipulatie van 
verkiezingen. Twee belangrijke cases worden besproken: 
de verkiezingen in de Verenigde Staten die leidden tot het 
presidentschap van Trump en het referendum in het 
Verenigd Koninkrijk dat tot de uitslag 'Brexit' leidde. 
Ontluisterende voorbeelden van hoe de kiezers werden 
gemanipuleerd. De schrijfster van en hoofdpersoon in het 
boek is een jonge vrouw, ICT-ster, die werkt voor CA en 
het 'goed doet'. Steeds sterker beseft ze dat wat CA doet 
moreel verwerpelijk is. Uiteindelijk kiest ze voor vertrek bij 
CA. Ze wordt klokkenluidster en treed op als getuige voor 
het Britse Lagerhuis over nepnieuws. Een aanrader voor 
ieder die wil weten wat datamanipulatie vermag. Met een 
katern foto's en illustraties in kleur en bronverwijzingen in 
eindnoten. Een actueel en belangrijk boek over de 
manipulatie van mensen. 
 
 
 

 

 

 



 

 

10 

 

(Nep)Nieuws? 
 

 

 Het nieuwsdieet / Dobelli, Rolf 
 
Een ietwat misleidende titel, want hoewel 'het nieuwsdieet' 
matiging suggereert, stuurt de inhoud van dit boek op niets 
minder dan een regelrechte hongerstaking aan. Dobelli 
was ooit - voordat hij cold turkey ging – net zoals zovelen 
een nieuwsjunkie: headlines checken, meerdere kranten 
lezen, de nieuwsbulletins op de radio op automatische 
piloot meteen wat luider draaien. Nu de laatste jaren de 
nieuwsberichten zich via onze smartphones aan ons 
opdringen, is er geen ontkomen meer aan. Het boek is 
opgebouwd uit 35 korte hoofdstukjes die je moeten 
overtuigen om je dagelijkse nieuwsconsumptie terug te 
schroeven tot een absoluut minimum: nieuws bevordert 
angst (want wie is er geïnteresseerd in goed nieuws?) en 
nieuws versterkt de availability-bias (iemand bepaalt wat 
we wel en niet te zien krijgen). Nieuws is, kort gezegd, niet 
goed voor u. De vraag is of hoe u het nieuws ervaart na het 
lezen van dit boek grondig veranderd zal zijn. 

 

 

 De diefstal van de eeuw / Walraven, Jan 
 
De wereldwijde digitalisering heeft een duidelijke keerzijde. 
Grote spelers als Facebook en Google zijn in staat op 
grote schaal burgers digitaal te volgen. Dit boek, 
geschreven door een Belgisch onderzoeksjournalist, gaat 
in op onderwerpen als 'profiling' aan de hand van ons 
internetgedrag, op het gebruik van geavanceerde 
computerprogramma's met algoritmen aan de hand 
waarvan 'big data' worden geanalyseerd, de handel in data 
en dergelijke. Het boek maakt aan de hand van 
praktijkvoorbeelden inzichtelijk hoe de persoonlijke 
levenssfeer van mensen wordt 'gestolen'. Het boek, met 
enkele zwart-witfoto's, is een forse waarschuwing voor de 
gevaren van de informatiemaatschappij. De privacy van de 
burgers staat op het spel. Gemakkelijk leesbaar en 
toegankelijk voor iedereen met interesse in de 
bescherming van privacy op het internet. Voorzien van een 
bronnenoverzicht. 
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(Nep) Nieuws 
 

 

 Bescherming tegen cybercrime / Winter, 
Brenno de 
 
De hedendaagse informatiemaatschappij kent veel risico's. 
Dit op bewustmaking gerichte boek gaat in op 
verschillende vormen van cybercriminaliteit en risico's die 
met het gebruik van het internet gepaard kunnen gaan. Na 
een algemene bespreking van deze risico's (zoals 
spionage, phishing en hacking) komt ter sprake hoe men 
zich hiertegen kan weren. Niet alleen de belangrijkste en 
eenvoudigere beveiligingsmaatregelen komen ter sprake, 
ook op de ietwat geavanceerdere IT-protectie wordt 
ingegaan. Wat dit laatste betreft, komt onder andere het 
opzetten van een eigen cloud aan bod. Opgenomen zijn tal 
van tips en aanbevelingen. De schrijver is een 
gerenommeerd journalist en publiceert met enige 
regelmaat over IT-beveiliging en privacy. Bevat ook een 
bijlage met nuttige websites. 

 

 

 Veilig online / Frederiks, Hans 
 
Ongeacht of je via Windows, Google of Apple op 
internet surft, de veiligheidsrisico's zijn groot en 
nemen toe. Dit boekje beschrijft de maatregelen die je 
kan treffen. Daarbij wordt vooral ingezoomd op 
wachtwoordgebruik, tweestapsverificatie en virus en 
malware-scanning en het voorkomen van spam en 
phishing. Het praktische boekje (158 pagina's) bevat 
geen theorie en is dus laagdrempelig. De informatie is 
nu actueel, maar de ontwikkeling gaat snel dus de 
inhoud veroudert ook snel. Na registratie van het 
boekje op de website kan extra content en actuele 

informatie worden geraadpleegd*. Het boekje sluit af 
met tips, adviezen en wetenswaardigheden en als 
laatste een index. 
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(Nep) Nieuws 
 

 

 Dit is geen propaganda / Pomerantsev, 
Peter 
 
De Russische schrijver en cybersecurity-expert Peter 
Pomerantsev werkte ooit als documentairemaker in het 
Rusland van Vladimir Poetin, tot hij in 2010 naar Engeland 
verhuisde. Zijn belevenissen en tegenwerking door de 
overheid in zijn vaderland beschreef hij indringend in zijn 
vorige boek 'Niets is waar en alles is mogelijk'*. In 'Dit is 
geen propaganda' probeert hij de huidige wereld van 
leugens en bedrog te duiden. Het tijdperk van de 
informatiestrijd, van verdraaide feiten, nepnieuws, 
beïnvloeding en desinformatie. Hij is niet de eerste schrijver 
die een dergelijke poging waagt, maar de oud-
documentairemaker verloochent zijn achtergrond niet. Hij 
bouwt zijn verhaal niet op als een technische verhandeling, 
maar verweeft de analyse van zijn onderwerp met zijn eigen 
familiegeschiedenis. Ook zijn vader ontvluchtte destijds als 
journalist de voormalige Sovjet-Unie. Hij geeft talloze 
voorbeelden van situaties waar hij tegenaan is gelopen, 
waarbij hij ook de rol die de politieke elite speelt bij de 
opkomst van anti-establishmentpolitici stevig bekritiseert. In 
een vertaling van Willem van Paassen.  

 

 

 Het is oorlog maar niemand die het ziet / 
Modderkolk, Huib 
 
Huib Modderkolk is journalist en werkt voor De Volkskrant. 
HIj heeft zes jaar journalistiek onderzoek gedaan naar de 
'onzichtbare oorlog' in de digitale wereld. Zo heeft hij onder 
andere gesproken met bronnen bij de AIVD, MIVD en 
NCTV. Het resultaat is een inkijkje in een wereld van de 
digitale spionage en aanvallen. We zijn onvoldoende 
voorbereid als het digitaal mis gaat. Voorbeelden zijn de 
platgelegde Rotterdamse haven door een gijzelingsvirus en 
een puber die inbreekt in de systemen van KPNVoorzien 
van een literatuurlijst en register. 
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Media-opvoeding 
 

 

 Mediawijs opvoeder / Gold, Jodi 
 
De Amerikaanse schrijfster is kinderpsychiater en 
gerenommeerd specialist op het gebied van opvoeden in 
het digitale tijdperk. Met dit boek probeert ze ouders steun 
te bieden bij het opvoeden met betrekking tot de ter 
beschikking staande media. Hoe begeleid je je kinderen op 
verantwoorde wijze in de digitale wereld? Alle 
hoofdstukken zijn voorzien van handige en nuttige tips. 
Voor in het boek is een inhoudsopgave te vinden. Het boek 
kent een opbouw in drie delen: De heerlijke nieuwe digitale 
wereld, Digitaal opgroeien, Niet iedereen is hetzelfde.  

 

 

 Digitalisering op school / Beenhakker, 
Guus 
 
Compacte en informatieve handleiding voor basisscholen, 
leerkrachten en bij de school betrokken ouders over 
aspecten van digitalisering en computergebruik in de klas. 
In acht hoofdstukken komt aan de orde: zin en nut van 
digitalisering, omgaan met en zoeken van informatie, 
sociale media, hulpmiddelen, programma's en privacy. Elk 
hoofdstuk begint met een leadtekst die de focus aangeeft 
en wordt afgesloten met een samenvatting. Elk thema 
bevat adviezen en tips voor de docent, korte voorbeelden 
van gebruik in de klas, een checklist of een to-dolijstje. 
Bruikbaar voor pabo-studenten, ook door de verwijzing 
naar bronnen en relevante websites. 
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Jeugd 
 

 

 De dag dat oma het internet kapotmaakte 
/ Kling, Marc-Uwe 
 
Wat oma ook doet, het internet op haar computer wil maar 
niet werken. Er is een ernstige storing en oma denkt dat zij 
het internet wereldwijd heeft platgelegd. Aan haar 
kleindochter Tiffany legt ze uit wat internet is, maar Max 
(10) vindt het maar onzin tot het spelletje ook niet meer op 
zijn mobieltje werkt. Iedereen is van slag nu er geen 
internet is, zoals de pizzajongen die niet weet waar hij zijn 
pizza’s moet afleveren. Met elkaar bedenken ze van alles 
om er toch nog een leuke dag van te maken, misschien 
zelfs wel leuker dan afzonderlijk op internet te zitten. Oma 
blijkt heel wat minder 'onschuldig' dan ze zich voordoet. 
Het verhaal nodigt uit om met kinderen te praten over de 
digitale wereld die de echte wereld soms in de weg zit. 
Vanaf ca. 7 jaar. 

 

 

 Nep / Cazemier, Caja 
 
Jasmijn is een nieuw meisje in de klas, dat iedereen 
meteen bewonderd wordt vanwege haar mooie 
kleren, spullen en beroemde moeder. Maar is ze echt 
wie ze is? Wanneer een goededoelenmarkt wordt 
gehouden, valt Jasmijn door de mand met het verhaal 
over haar eigen leven en met de leugens die ze 
verspreid heeft over Nina. Een verhaal met een 
informatieve kant, waarin nepnieuws, bestellen via 
internet en het gebruik van Google worden uitgelegd. 
Vanaf 10 jaar. 
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Jeugd 
 

 

 Onmogelijk spel / Driel, Marcel van 
 
Charlie (10 jaar) is een fanatieke gamer. Van zijn 
klasgenoot Froukje hoort hij over een zeer moeilijk spel en 
natuurlijk wil hij dat gaan spelen. De maker van dit spel 
looft een geldprijs in Robux, het betaalmiddel van het 
gameplatform Roblox, uit voor degene die als eerste dit 
spel kan uitspelen. Omdat Charlies ouders in geldnood 
zitten en daardoor misschien moeten verhuizen, is Charlie 
vastbesloten om te gaan winnen. Maar daar heeft hij wel 
de hulp van zijn klasgenoten voor nodig en ook de 
creditcard van zijn vader. Dat laatste komt hem letterlijk en 
figuurlijk duur te staan.Verhaal over gamen en het gevaar 
van hacken, oplichting en fraude. Bevat begrippenlijst  
AVI-E5. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

 

 Hartjes en bommen / Slegers, Marlies 
 
Meral doet mee aan een wedstrijd. Wie de meeste likes 
krijgt voor een foto met zijn opa of oma, mag met de 
populaire vlogger Nicky Perez naar Disneyland. Haar 
moeder is zelf vlogger, maar het is de vraag of zij Meral wil 
helpen met het verzamelen van likes. Stijn doet ook mee 
met de wedstrijd. Maar wie is toch die oude man die steeds 
meer likes krijgt? Het boek kan kinderen en hun ouders de 
ogen openen voor de goede en gevaarlijke kanten van 
sociale media. AVI E5. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
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Jeugd 
 

 

 Code Wifi / Hest, Monique van 
 
Aleks (10) is als gamer vergroeid met zijn telefoon. Als hij 
met zijn tweelingzus Sofya en hun oma naar Kroatië reist 
moet die telefoon mee. Oma is destijds gevlucht uit 
oorlogsgebied en ze gaan nu op bezoek bij oom Marko, 
een zoon van oma. Als ze bij een hostel overnachten 
ontdekken ze twee kinderen, Ammar en Jara, die hun 
ouders zijn kwijtgeraakt en nu door mensensmokkelaars de 
grens overgezet worden. Gelukkig is Sofya een whizzkid 
en heeft Aleks gamevrienden die met hun computers de 
woonplaats van de smokkelaar opspeuren. Dan volgt de 
confrontatie. 
 AVI-niveau M5. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

 

 Het AI-incident / Lieshout, Esther van 
 
Na de zomer gaat de nieuwe school van Dexter, Finn 
en Han open. Het is niet zomaar een gebouw, het is 
de school van de toekomst. Een geautomatiseerde 
fietsenstalling, een robotconciërge, rolbanden in de 
gangen, een kabelloze lift, virtual reality gymles... 
Alles wordt aangestuurd en geregeld door Marvin, de 
Artificiële Intelligentie (AI). Als de leraren vreemd 
gaan doen en een geschiedenisles heel erg gevaarlijk 
wordt, gaan de drie vrienden met Alex, het nieuwe 
meisje in de klas op onderzoek uit. Is Marvin zo goed 
als gedacht wordt of is er iets mis? Vanaf ca. 10 jaar. 
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Jeugd 
 

 

 Geh@ckt / Pijpers, Remco 
 
Nadat zijn computer op school is gehackt, is Dimitri (12) 
een stuk alerter online. Toch heeft een onbekende zijn 
YouTube-profielfoto bewerkt en daarmee een nep-account 
online gezet. Wanneer Dimitri door zijn vrienden hierop 
gewezen wordt en op een forum reageert, weet de steeds 
grotere groep haters hem overal te vinden. Zijn email, 
online social media en telefoon lopen vol met 
dreigementen. Kan hij de ware dader vinden? Dit op ware 
gebeurtenissen gebaseerde verhaal toont de akelige 
realiteit en de gevaren van het internet. Wat doe je als, 
buiten jouw schuld om, iemand je zwartmaakt online? 
Vanaf ca. 9 jaar. 

 

 

 Stop / Hofmans, Jørgen 
 
Filipe is helemaal in de ban van het spel Game-eiland deel 
2. Hij had deel 1 al helemaal gespeeld en nu blijkt dat de 
eilanden in gevaar zijn. Zijn hulp wordt ingeroepen om de 
dieren te redden. Maar zijn papa’s vinden het spel te 
gewelddadig en zijn van mening dat Filipe te veel achter de 
spelcomputer zit. Op een avond, als Filipe al naar bed is, 
spelen de papa’s zelf ook en kunnen ze niet stoppen. Als 
Filipe wakker wordt, spelen ze met elkaar de hele nacht 
door. Vlot leesbaar verhaal op niveau AVI-E5 over een 
jongen die min of meer verslaafd is aan gamen. Vanaf ca. 
9 jaar. 
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Jeugd 
 

 

 Cyberveilig in 10 dagen / Verbist, Hans 
 
Stapsgewijze handleiding voor gebruikers van 
computers, laptops, tablets en smartphones, waarin 
de eigen cyberveiligheid thuis centraal staat. In een 
10-stappenplan, elke dag een hoofdstuk lezen en de 
daar gesuggereerde acties uitvoeren, wordt de 
doorsnee-gebruiker niet alleen mediawijs maar ook 

concreet geholpen met tips, adviezen en 
achtergrondinformatie. De tien hoofdstukken 
representeren activiteiten die in één dag kunnen 
worden ondernomen. Het gaat om zich wapenen 
tegen hacks, effectieve wachtwoorden, virussen, 
draadloze netwerken, afgrendelen, verliezen, veilig 
internetten, privacybewaking, updates en het eigen 
netwerk. Een verklarende woordenlijst ondersteunt 
het geheel. 

 

 

 Mediawijs!? / De Braeckeleer, N. 
 
Hoe kunnen jongens en meisjes vanaf de middenbouw 
basisschool zelfbewust en veilig gebruik leren maken van 
het internet? In tal van puzzelstukjes passeren regels en 
afspraken, veiligheidstips, gedragscodes en ook ronduit 
waarschuwingen voor kinderen de revue. Het boekje 
besluit met een nawoord van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (van 
kinderen), tips voor ouders en leerkrachten, 
bronnenvermelding, verwijzing naar informatieve websites 
en eenvoudig register. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar. 
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Jongeren / YA 
 

 

 Het Carpa Complot / Hoven van den, 
Heleen 
 
CARPA lanceert een puzzelwedstrijd op internet om 
computerfanaten te trekken die mee kunnen dingen 
naar werk. De tweedejaars student informatica Geus 
speelt enthousiast mee tot hij op vreemde zaken stuit 
en verstrikt raakt in een web. Zijn excentrieke vriend 
en wiskundedocent Quint en zijn boeken schrijvende 
zus Anja kijken bezorgd toe maar raken ook 
betrokken bij het complot. Want CARPA heeft als 
doel een nationale watersnoodramp te veroorzaken 
als niet voldaan wordt aan hun eisen. De spanning 
wordt langzaam opgebouwd en komt op het 
allerlaatst tot een realistische ontknoping. Het verhaal 
bevat naast puzzels ook ASCI symbolen boven de 
hoofdstukken en website verwijzingen.  

 

 

 H@ck / Mous, Mirjam 
 
Na onrustige jaren, waarin de wereld bijna ten onder 
ging aan natuurrampen en bestuurlijke chaos, is een 
nieuwe wereldorde ontstaan. De leiders zorgen 
ervoor dat mensen in harmonie samenleven en zich 
keurig aan de regels houden. De 17-jarige Holden is 
een buitenbeentje. Na een misstap wordt hij onder 
valse voorwendselen naar een opvoedingsinstituut 
gebracht. Zijn zus Prissy (15), een wat leeghoofdig 
meisje dat vooral met kleding en haar vriendinnen 
bezig is, krijgt intussen vreemde berichten van een 
onbekende. Langzamerhand ontdekken ze dat er 
vreemde dingen gebeuren in de perfecte 
maatschappij waarin ze leven. 
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Jongeren / YA 
 

 

 Jinxed / McCulloch, Amy 
 
Lacey wil later graag werken bij MONCHA, de 
grootste technofirma, de uitvinders van de baku: een 
smartphone in de vorm van een robothuisdier dat ook 
gezelschap biedt. Maar Lacey wordt afgewezen door 
Profectus, de elite-academie voor techneuten. Ze is 
teleurgesteld, zeker als ze alleen een baku level 1, 

een kever, kan betalen. Dan vindt ze in een ravijn een 
kapotte baku, een level 3, die ze repareert in haar 
werkplaats. De kat Jinx is perfect! En ze wordt ineens 
toegelaten bij de academie en komt in een wereld vol 
mensen met een eigen agenda. De academie 
sponsort de Baku Battles en Jinx ontpopt zich als een 
onruststoker. Er komen problemen en ook vragen. 
Waar is Monica Chan, het brein achter MONCHA? 
Wat is de rol van haar docent? Waar is haar vader 
gebleven? Wie binnen het Battles Team is te 
vertrouwen? Maar vooral: wat is Jinx?  

 

 

 Ready Player One / Cline, Ernest 
e-book 
 
We schrijven 2044. Sinds de Grote Recessie leeft 
een aanzienlijkdeel van de wereldbevolking in diepe 
armoede.Als James Halliday kinderloos sterft, laat hij 
de hongerendemensheid een fantastisch spel na: 
oasis, een onlinegame die door miljarden spelers 
tegelijk gespeeld kan worden. Kort na zijn dood blijkt 
dat hij drie sleutels in het spel verstopt heeft, die 
leiden naar een kluis waarin de rest van zijn erfenis 
ligt opgeborgen. Wie de sleutels vindt, wordt in één 

klap multimiljonair. De jacht op de sleutels voert 
honderdduizenden nerds, geeks en gamers terug 
naar de jaren tachtig van de twintigste eeuw, de tijd 
waarin Halliday opgroeide. In de popcultuur van the 
eighties gaan ze op zoek naar aanwijzingen. 
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Jongeren / YA 
 

 

 Ik, robot / Asimov, Isaac 
 
Bundel van negen samenhangende verhalen over de 
ontwikkeling van en problemen in de omgang met 
robots. Intrigerende wetenschappelijke puzzels, 
toegankelijk en begrijpelijk verteld. Een nog altijd 
populaire bundel die voor veel lezers het eerste 
contact met sciencefiction was. 

 

 

 Machines zoals ik / McEwan, Ian 
 
Engeland, 1982, in een alternatieve werkelijkheid. 
Argentinië heeft de Falklandoorlog gewonnen, 
Engeland rouwt, Thatchers opvolger besluit uit de EU 
te treden en de Britse wiskundige/computerpionier 
Alan Turing leeft nog waardoor de ontwikkeling van 
computer en kunstmatige intelligentie versneld heeft 
plaatsgevonden. Hoofdpersoon Archie heeft net een 
van de eerste op de markt gebrachte hightech 
androïdes (robotmensen), Adam, gekocht. Tussen 
Archie, zijn vriendin Miranda, en Adam, die verliefd 
wordt op Miranda, ontstaat een vreemde 
driehoeksverhouding. Die eindigt abrupt als de 
adoptie van een kind door Archie en Miranda dreigt te 
mislukken doordat de rechtlijnige Adam Miranda bij 
de politie wil aangeven vanwege iets uit haar 
verleden. Fascinerende what-if roman van een van de 
beste hedendaagse Britse auteurs (1948) over een 
zeer actueel thema. Kan een androïde wel gevoelens 
hebben? 
 
 

 
 
 

 

 


