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Wat zijn kinderrechten?

Hoeveel uren per dag ben jij online? De online wereld is fantastisch. Je vindt er de
grappigste video's en leukste games. Je kunt er gemakkelijk chatten met vrienden en
vriendinnen en foto's en video's delen. Maar er kunnen online ook nare dingen gebeuren.
En hoe ga je daar dan mee om?
In dit project leer je dat je ook online rechten hebt. En dat je er iets aan kunt doen als je
een lastige situatie tegenkomt. Je leert ook hoe je zelf een goede video kunt maken door
een plot te bedenken en een script of storyboard te maken. Furtjuh helpt je hierbij op
weg. Veel plezier!

Even voorstellen

De online wereld kan soms lastig zijn, maar is ook heel leuk. Hieronder lees je wat deze
‘professionals’ er zo leuk aan vinden. Ze delen hun ervaringen en tips met je!
Naam: Kirsten Jassies
Beroep: Instagram en vlogtrainer

Hoeveel uur per dag ben je bezig met Instagram?
Zo’n twee tot drie uur per dag. Het is ook mijn werk, hè!

Wanneer ben je begonnen met Instagram?
Ik ben gaan Instagrammen meteen toen de app uitkwam eind
2010. Mijn eerste foto is een selfie.

Hoeveel volgers heb je?
Ik heb twee accounts, @kirstenjassies en @instaproofnl.
Opgeteld heb ik 12.000 volgers.

Wat is leuk aan instagram?
Ik houd ervan om een kijkje
te nemen in de levens van
andere mensen, zoals bekende
Instagrammers en vloggers,
maar ook mijn eigen familie en
vrienden. Ik praat ook veel met
ze op Instagram. Daarnaast houd
ik van mooie foto’s, dus ik volg
ook mensen die hele mooie foto’s
kunnen maken van bijvoorbeeld
natuur en reizen.

Wat is je meeste succesvolle Instagramfoto?
Een foto van mijn dochter Juno op een beroemde plek in
Vietnam tijdens onze vakantie. Ik vertel bij de foto wat we
allemaal hebben gezien, leuke en ook minder leuke dingen,
zoals de dieren die ze daar eten.
Heb je een goede tip?
Door Instagram leer je goed kijken en fotograferen. Oefen
veel! Daglicht zorgt voor mooiere foto’s dan licht van een lamp
binnen. Soms is het leuk om een foto met een laag standpunt
te maken, dichtbij de grond, of juist recht van boven. Maak je
een selfie? Draai dan eerst een rondje met je smartphone in je
hand om het mooiste licht op te zoeken.
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Naam: Lukas van Driel
Beroep: programmeur

Hoeveel uur per dag ben je bezig met gamen?
Een à twee uur per dag.

Wanneer ben je begonnen met
gamen?
Toen ik elf of twaalf jaar was,
begon ik met Prince of Persia! Heel
gaaf hoe die oude spellen toen
werkten op computers die trager
waren dan de traagste telefoon die
je je nu voor kunt stellen.

Wat is je meeste succesvolle ervaring met gamen?
Zelf een spel maken en horen dat anderen het spelen
omdat het zo leuk is!
Heb je een goede tip?
Met telefoons en computers kan je veel meer dan alleen
maar spellen spelen. Spellen bouwen bijvoorbeeld!
Probeer het eens met Scratch, of Javascript.

Waarom houd je zo van gamen?
Het is heerlijk om even de realiteit los te laten en helemaal
in het spel op te gaan.

Naam: Rutger Vink
Beroep: YouTuber
Wanneer ben je begonnen met maken van video’s?
In 2012 ben ik begonnen met het maken van video’s en vlogs
voor een schoolproject. Ik vond het zo leuk, dat ik door ben
gegaan. Mijn eerste filmpje is dertig keer bekeken. Nou ja, 15
keer door mezelf en de andere helft door mijn moeder…
Waarom houd je zo van video’s maken?
Ik heb vrijheid en kan alles maken wat ik zelf tof vind. Liedjes,
sketchjes, parodieën. Als je iets zie wat je boos of verdrietig
maakt, zoals internetpesten, dan kun je er dus iets aan doen.
Je kunt er een video over maken!
Hoeveel uur per dag ben je bezig met video’s maken?
Met een video ben ik zeker twee dagen bezig. Soms zelfs langer!

Naam: Lisa Habermehl
Beroep: Projectleider

Wanneer ben je begonnen met
whatsappen?
Ik ben begonnen met whatsappen
toen ik mijn eerste smartphone
kocht: Een HTC Wildfire S in 2012.
Waarom is whatsappen leuk?
Met WhatsApp op mijn telefoon heb ik het gevoel dat ik
steeds in contact ben met mijn vrienden en familie. Het is leuk
om hen af en toe een update te sturen of te vragen hoe het
gaat.
Hoeveel uur per dag ben je bezig met whatsappen?
Dat verschilt. Soms probeer ik een whatsapp-vrije-dag te
hebben of een zo-min-mogelijk-whatsapp-dag als ik veel

Hoeveel volgers heb je?
Ik ben 6,5 jaar actief op
YouTube en heb nu bijna een
half miljoen volgers.
Of waarover ging je meest
succesvolle video?
De video ‘Help ook mee
onzekerheid te stoppen op
social media!’ is bijna 1,7
miljoen keer bekeken. Het liedje #LeukGenoeg – ‘Stop
onzekerheid’ was een hit. Dat was op Radio 538 en Q-music
en het Jeugdjournaal te horen en te zien.
Heb je een goede tip?
Wees jezelf. In al mijn filmpjes wil ik laten zien dat het niet
uitmaakt wie je bent, hoe je er uitziet en waar je in gelooft.
En wees positief. Het is heel makkelijk om dingen af te
kraken, maar mijn insteek is juist altijd positief.

andere dingen aan mijn hoofd heb. Maar ik denk gemiddeld
twee tot drie uur op een normale dag.
Hoeveel berichtjes krijg en verstuur je gemiddeld per dag?
Dat hangt er van af hoe actief de mensen in mijn
groepsapps zijn. Als ik naar persoonlijke berichten kijk, dan
krijg ik gemiddeld dertig tot veertig berichten per dag en
verstuur ik gemiddeld hetzelfde aantal.
Wat is je meest fantastische ervaring met WhatsApp?
De live locatie! Hiermee kun je je vrienden laten weten waar je
zit. Daardoor kan je makkelijk met iemand afspreken, maar ben
je niet verplicht om op één bepaalde locatie te blijven wachten.
Heb je een goede tip?
Berichten via WhatsApp kunnen soms verkeerd overkomen.
Als je een serieus gesprek met iemand wilt hebben, is het beter
om dit in real life te doen. Dan zie je ook aan de lichaamstaal
en gezichtsuitdrukking wat iemand zegt en bedoelt.
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JE:
WEET aag is

Kies een kinderrecht
In het kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties (VN) staan 54 artikelen met afspraken
over de rechten van kinderen. In deze les
kijken we naar vijf kinderrechten die belangrijk
zijn wanneer je online bent.
Je bedenkt met je groepje quizvragen over
kinderrechten in de digitale wereld.
Kies eerst één van de vijf kinderrechten die
belangrijk zijn als je online gaat.
Wij maken quizvragen over:
¨ recht op informatie
¨ recht op onderwijs
¨ recht op vrijheid van meningsuiting
¨ recht op privacy
¨ recht op spelen

2

• Schrijf daarna de quizvragen van de
anderen uit je groepje eronder.
• Kies samen de twee beste quizvragen
uit. Degene die de vraag heeft bedacht,
presenteert hem tijdens de quiz voor de
klas.
• Speel de quiz.

tip

Bedenk een quizvraag
Zo doe je dat:
• Bekijk de informatie over kinderrechten op
bladzijde 6 en 7.
• Bekijk het filmpje over jullie onderwerp.
• Bedenk allemaal een quizvraag over jullie
onderwerp.
• Bedenk daarbij ook twee antwoorden
waaruit je kunt kiezen. Een van beide
antwoorden is goed.
• Schrijf jouw quizvraag hieronder op.
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Antwoorden

Zo schrijf je een quizvraag:
• Hij moet over kinderrechten en de
digitale wereld gaan.
• Hij moet over jouw onderwerp gaan.
• Je geeft de antwoorden waaruit je kunt
kiezen. Bijvoorbeeld ‘ja’ en ‘nee’ of
‘waar’ en ‘niet waar’. Een antwoord is
goed, de ander is fout.
• Je legt uit waarom het antwoord goed
of fout is.
• Hij moet eenvoudig zijn, je begrijpt
meteen wat er staat.
• Hij maakt anderen nieuwsgierig.

Uitleg goede antwoord

•
•
•
•
•
•

Z.O.Z.
© FutureNL
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Speel de quiz
Luister naar de vragen van de anderen. Schrijf
het antwoord op.
Vraag 1:

Vraag 6:

Antwoord

Antwoord

Vraag 2:

Vraag 7:

Antwoord

Antwoord

Vraag 3:

Vraag 8:

Antwoord

Antwoord

Vraag 4:

Vraag 9:

Antwoord

Antwoord

Vraag 5:

Vraag 10:

Antwoord

Antwoord
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Even terugblikken

Over welke kinderrechten gingen de
vragen die jij goed had?
¨ recht op informatie
¨ recht op onderwijs
¨ recht op vrijheid van meningsuiting
¨ recht op privacy
¨ recht op spelen

5

Waarom?

Belangrijk voor jou
Welk recht vind je het allerbelangrijkst? Of
welke situatie maakte jou echt boos?

Vanaf de volgende lessen ga je er wat aan doen! Je gaat een filmpje maken waarin je opkomt
voor kinderrechten. En voor jouw mening daarover. Jij hebt namelijk het recht op een eigen
mening, om die te uiten, en om gehoord te worden. Zo maak je anderen ook bewust van de
kinderrechten.

tip

In het Kinderrechtenverdrag staat niet dat
kinderen altijd hun zin moeten krijgen!
Maar er staat wel in dat kinderen altijd
hun mening mogen geven over belangrijke
beslissingen in hun leven.
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Les 1 INTRO KINDERRECHTEN

KINDERRECHTEN
IN DE DIGITALE WERELD

De meeste kinderen hebben voordat ze naar de middelbare
school gaan al een smartphone. Daarmee zijn ze zo’n 3 uur per
dag online. Gamen, YouTube kijken, handige en grappige apps
gebruiken, allemaal leuk. Maar online zijn is niet altijd alleen
maar leuk. Soms maken mensen misbruik van jouw gegevens,
plaatst iemand een lelijke foto of krijg je een stomme reactie.
Wanneer dit soort dingen gebeuren, is het handig om te weten
wat eigenlijk je rechten zijn.

KINDEREN HEBBEN RECHT OP :
1 Toegang tot informatie
Alle kinderen hebben recht op informatie. Je hebt recht op informatie die past
bij je leeftijd en die niet schadelijk is. In Nederland zoek je vaak op internet naar
informatie. Zo kun je online bijvoorbeeld informatie vinden voor je spreekbeurt
of werkstuk.
Maar: niet iedereen heeft altijd toegang tot internet. Sommige ouders
kunnen internet niet betalen of ze beveiligen de computer waardoor
een kind niet overal bij kan. Het ene kind heeft daarom betere toegang
tot informatie dan de ander. Op sommige scholen mag je de hele dag je
mobieltje bij je houden om informatie mee op te zoeken, op andere scholen
moet je je mobieltje inleveren. Je hebt recht op informatie, maar kun je die
informatie ook altijd krijgen? En past die online informatie wel bij je leeftijd
Bekijk de video
en is die niet schadelijk? youtu.be/Xonm7dr13_w
2 Onderwijs
Elk kind in de wereld heeft recht op goed onderwijs. Omdat de digitale wereld
zo belangrijk is in ons leven, is het belangrijk dat kinderen digitale vaardigheden
leren op school.
We leven in de 21e eeuw, en dat betekent dat mediawijsheid een belangrijk
onderdeel is in het onderwijs. Kinderen moeten leren omgaan met digitale
media. Als je dit niet leert, kun je eigenlijk niet goed meekomen in de
maatschappij. Het verschil tussen kinderen is soms erg groot: het ene kind
weet hoe je een computer moet hacken, terwijl de ander niet goed weet
hoe je een YouTube filmpje deelt. youtu.be/gqhDSBaz6Nw
Bekijk de video

3 Vrijheid van meningsuiting
Ieder kind heeft het recht op een eigen mening. Deze mening mag een kind
altijd uiten, en moet ook serieus genomen worden door volwassenen. Je kunt
je mening aan een ander vertellen, maar je kunt deze ook online delen. Op
Facebook geef je een like, op Instagram een hartje. Maar je kunt ook een video
maken waarin je jouw mening geeft en die online delen. Wanneer je video viral
gaat, dan bereik je veel mensen met jouw boodschap.
Maar: je mening online geven kan ook uit de hand lopen. Je mening kan
verkeerd begrepen worden en voor je het weet ontstaat er online een
discussie. En zeg je dingen waar je later spijt van krijgt. Bovendien geven
sommige mensen hun mening online anoniem. Wanneer iemand anoniem
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Toegang tot
internet.

Gamen in de
les: leerlingen
leren over
media

Les 1 INTRO KINDERRECHTEN

Kinderen
geven anoniem
commentaar via
Sayat.me

iets kwetsends over jou zegt, dan is het heel vervelend dat je niet weet
wie dat is. Online pesten is een groot probleem. Het recht op vrijheid van
meningsuiting betekent niet dat je mag pesten. youtu.be/PuKEC_vUUkg
4 Privacy
De privacy van ieder kind moet worden beschermd. Jouw privacy moet dus
worden gerespecteerd door iedereen. Online heb je dus ook recht op privacy.
Daarom is het ook belangrijk dat je bij je favoriete apps je privacy-instellingen
zelf goed kunt beheren.
Maar: met name online gaat het vaak mis met die privacy. Je wordt
ongevraagd getagd, je moeder post een foto van jou op Facebook die jij
niet mooi vindt, of je hebt per ongeluk je telefoonnummer gedeeld in een
chatroom. Wanneer er iets online staat, komt het er vaak maar moeilijk
vanaf. Weg privacy! https://schooltv.nl/video/mogen-ouders-fotos-van-hunkinderen-op-social-media-zetten-niet-elke-foto-is-leuk-voor-facebook/

Bekijk de video

Niet elke foto
is leuk voor
Facebook

Bekijk de video

5 Spelen
Ieder kind heeft het recht op vrije tijd en om te spelen. Zoals je buiten
mag verwachten dat de glijbaan in de speeltuin in goede staat is, moet je
speelomgeving online ook veilig zijn.
Maar: online spelen is hartstikke leuk, maar niet altijd veilig. Zo kun je
tijdens het spelen van een game nare beelden tegenkomen, of in de game
chatroom wordt je lastig gevallen door vervelende onbekende mensen. Heb
jij wel eens iets vervelends meegemaakt toen je aan het gamen was?
youtu.be/iTLu_P7FzBw

Populaire app
is makkelijk te
hacken

Bekijk de video

WEETJE

Inmiddels is het Kinderrechtenverdrag door 196
landen ondertekend. De Verenigde Staten hebben
het Kinderrechtenverdrag wel ondertekend,
maar niet geldig verklaard. Zij zijn het daarom
wel eens met de kinderrechten, maar het
kinderrechtenverdrag is in hun land niet geldig.
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Elk jaar wordt op 20 november de
internationale Dag voor de Rechten van
het Kind gevierd. Deze datum is gekozen,
omdat de Verenigde Naties op 20
november 1989 het Kinderrechtenverdrag
hebben aangenomen. youtu.be/C3YfT8jfa9k

dat vind ik!
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De
geschiedenis
van het
kinderrechtenverdrag
Bekijk de video
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