
Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 

 

Naam   

Groep   

 

Printblad “social media” 

In deze les leer je over het gebruik van social media. Wat mag je wel plaatsen en wat niet? 

Wat mogen mensen wel over jou online plaatsen en wat niet? Succes! 

Let op: Zorg dat je dit printblad download en opslaat, voordat je aan de opdrachten gaat 

beginnen. Vergeet ook je naam bovenaan niet in te vullen. 

 

1. Hieronder vindt je een woordweb over social media. Maak deze af. 

 

 

 

 

social media 

 

 

 

 

 

2. Zorg ervoor dat je dit printblad weer opslaat voordat je deze opdracht gaat maken.  

Klik hier*om de vlog van Tobias en Vinchenzo te bekijken. De vlog opent in een nieuwe 

pagina in jouw internetbrowser. Beantwoord daarna op dit printblad de vragen 

hierover. 

Tobias wil ontzettend graag beroemd worden. Hij vraagt Vinchenzo of hij de naam van 

Vinchenzo mag gebruiken voor zijn Instagram account. Tobias hoopt zo dat alle volgers 

van Vinchenzo hem ook gaan volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/sociale-media-wijs-met-media-omgaan.html


Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

a. Hoe zou jij het vinden als iemand dit aan jou voorstelt? 

 

 

b. Begrijp je de reactie van Vinchenzo? 

 

 

c. Wat zou jij antwoorden als Tobias dat aan jou zou vragen? 

 

 

 

3. Lees de tekst hieronder goed door. 

Auteursrecht  

Iedereen die zelf een video, tekst, lied, schilderij of sieraad maakt, heeft auteursrecht op 

dat werk. Jij bent de maker. Jij bepaalt wat er wel of niet met jouw werk mag gebeuren. 

Dat geldt ook voor foto’s. Je mag niet zomaar de foto van iemand anders gebruiken. 

Daar zijn regels voor. Ze staan hieronder: 

• Je mag wel op je eigen Facebook, Instagram of website een link plaatsen naar een 

video, foto, artikel of blog van iemand anders op een andere website.  

• Je mag niet een foto, video of tekst van een andere website eerst downloaden en 

dan op je eigen website of Facebookpagina plaatsen.  

• Je mag niet opzettelijk linken naar websites waarvan je weet dat daar foto's, films, 

muziek, boeken of games op staan waar de maker geen toestemming voor heeft 

gegeven.  

 

Portretrecht  

Auteursrecht gaat over de rechten van de fotograaf. Maar wat als er mensen op de foto 

staan? Hebben die daar ook iets over te zeggen? Het antwoord is “ja”. Ook daarvoor zijn 

regels: 

• Je mag niet ongevraagd foto's of filmpjes maken en online zetten van mensen thuis, 

op school, op de sportschool of andere plekken waar ze privé zijn. Daarvoor moet je 

eerst toestemming vragen. 

• Je mag wel foto's of filmpjes maken en online zetten van mensen op straat of op 

andere plekken waar iedereen mag komen, maar alleen als die mensen daar geen 

last mee krijgen. 

• Foto’s maken en online plaatsen van bijvoorbeeld filmsterren, popsterren, of 

bekende sporters mag soms wel en soms niet. Als de foto gebruikt wordt voor een 

bericht in een krant of een nieuws website tijdschrift mag het wel. Wil je er zelf geld 

mee verdienen, dan mag dat vaak niet zonder toestemming.  

 

 

 



Dit lespakket wordt mede mogelijk gemaakt door: 

4. Wat mag wel en wat mag niet zonder toestemming? Vul in:

Wat? Mag wel/mag niet zonder toestemming 

Een filmpje van je broer terwijl hij 
zich aan het omkleden is online 
zetten 

Een link naar de website 
alle_films_gratis.nl 

Een link naar een clip op een 
nieuwswebsite 

Een stiekeme foto van een 
beroemde voetballer in de bioscoop 

5. Feit of fabel. Vul in: Waar of niet waar? 

Elke minuut wordt er voor 24 uur aan video’s op YouTube 
geplaatst. 

Op Instagram staan alleen foto’s. 

De foto’s die je via Snapchat aan iemand stuurt, kan de 
ander maximaal 1 dag zien. 

Als je jouw profiel op Facebook open hebt staan, kunnen 
alleen jouw vrienden jouw berichten zien. 

Je kunt via sociale media de hele wereld bereiken. 

6. Wat kun je doen als iemand een foto van jou op internet heeft gedeeld, terwijl je dat

niet wilt?

Je bent nu klaar met de opdrachten. Vergeet je niet dit printblad nog een keer goed op te 

slaan voordat je hem terugstuurt, inlevert of print? 

*Vlog Tobias: https://klassetv.nl/pakket/wijsmetmediaomgaan/sociale-media-wijs-met-

media-omgaan.html
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