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Wat  ga  je  doen?  

Het  gebeurt.  Het  gebeurt  veel.  Ouders  die  beelden  van  hun  kinderen  online  plaatsen.  Kijk  naar  de  
oneindige  stroom  foto’s  en  video’s  van  nieuwgeborenen.  Maar  ook  als  de  kinderen  ouder  zijn  houdt  
de  berichtgeving  niet  op.  Verjaardagen.  Vakanties.  Shopping.  Schoolevents.  Deze  trend  heet  
‘sharenting’.  

Jongeren  mogen  pas  met  13  jaar  een  eigen  account  openen.  Wat  ze  dan  te  zien  krijgen  is  voor  
sommigen  een  regelrechte  schok:  talloze  beelden  van  hen  die  in  jaren  door  hun  ouders,  in  hun  
enthousiasme  en  argeloosheid,  zijn  geplaatst  en  niet  zelden  door  iedereen  kunnen  worden  bekeken.  
Veel  ouders  zijn  zich  niet  bewust  van  het  feit  dat  als  foto’s  worden  gekopieerd  ze  een  eigen  leven  
gaan  leiden  en  hun  kinderen  voor  de  rest  van  hun  leven  kunnen  worden  achtervolgd  en  gevonden  via  
de  moderne  zoekmethodes  van  internet.  Voor  sommige  tieners  voelt  het  als  een  enorme  inbreuk  op  
hun  privéleven.  
  
Alle  momenten  worden  gedeeld.  Ook  de  intieme.  Ook  de  gênante.  Ouders  hebben  niet  altijd  in  de  
gaten  wat  kinderen  wel  en  niet  willen  delen.  Ze  vragen  hun  kinderen  niet  altijd  (helemaal  niet?)  om  
toestemming.  En  vertellen  ook  niet  waar  en  wanneer  ze  iets  plaatsen.  De  vraag  is:  Kan  dat?  Mag  dat?  
Heeft  een  kind  recht  op  privacy?  In  deze  opdracht  verdiep  je  je  in  het  onderwerp  met  behulp  van  
bronnen.  Je  schrijft  een  artikel,  waarin  je  feiten  weergeeft  en  je  mening  uit  over  het  onderwerp.    
  

Wat  je  lever  je  in?  

Een  artikel  waarin  je  de  punten  verwerkt  die  genoemd  worden  in  opdracht  2.  Maak  hierbij  gebruik  
van  de  informatie  van  de  hieronder  genoemde  bronnen.  
  

Bronnen:  

-‐   https://www.profielactueel.nl/onafhankelijk-‐mbo-‐nieuwsplatform/nieuws/sharenting-‐
mogen-‐ouders-‐zonder-‐toestemming-‐beelden-‐van-‐hun-‐kinderen-‐online-‐plaatsen-‐
/b164g1c1o3194/    

-‐   https://www.ikbeslis.be/ouders-‐leerkrachten/sharenting    
-‐   https://www.mediawijzer.net/onderzoek-‐naar-‐sharenting-‐hoe-‐zien-‐ouders-‐de-‐privacy-‐van-‐

hun-‐kind/    
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De  opdrachten:  

1.   Een  tekst  schrijven  

Met  Nederlands  leer  je  hoe  je  een  goede  tekst  moet  schrijven.  Lees  voordat  je  met  opdracht  
2  aan  de  gang  gaat  de  theorie  uit  de  volgende  hoofdstukken.  Gebruik  je  een  andere  
methode?  Vraag  dan  aan  je  docent  welke  hoofdstukken  je  moet  lezen.    
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Schrijven  2:  Langere  teksten  schrijven  

2.1  Schrijven  in  fasen  
2.2  Bronnen  gebruiken  
2.5  Informatief  artikel  
2.6  Betoog  

Formuleren  en  Stijl  1:  Samenhang  in  je  tekst  
1.3  Opbouw  van  je  tekst  

Formuleren  en  Stijl  3:  De  stijl  van  je  tekst  
3.1  De  juiste  toon  
3.2  Duidelijk  formuleren  
3.3  Aantrekkelijk  formuleren  
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2.   Artikel  

Lees  de  informatie  over  sharenting  op  de  websites  die  je  vindt  onder  het  kopje  ‘Bronnen’.    
Zoek  ook  zelf  op  internet  naar  bronnen  die  je  kunt  gebruiken.    

  
Je  wilt  via  Nova  Portal  je  medestudenten,  maar  ook  hun  ouders,  bewust  maken  van  
“sharenting”  en  het  recht  op  afbeelding.  Je  schrijft  daarom  een  artikel  waarin  je  de  volgende  
punten  verwerkt:  
  

•   Je  stelt  jezelf  voor  en  geeft  aan  waarom  je  het  belangrijk  vindt  om  studenten  en  
ouders  over  “sharenting”  te  informeren;    

•   Geef  een  beschrijving  van  “sharenting”;  
•   Geef  tenminste  twee  voorbeelden  +  argumenten  waarom  je  foto’s  zou  willen  delen;  
•   Geef  tenminste  twee  voorbeelden  +  argumenten  waarom  je  bepaalde  foto’s  niet  zou  

moeten  delen;  
•   Welke  adviezen  zou  je  je  medestudenten  en  ouders  willen  geven?  

  
Bedenk  een  pakkende  titel  en  maak  gebruik  van  tussenkopjes.    
Je  zorgt  voor  een  duidelijke  indeling  met  een  inleiding,  een  kern  en  een  slot.  

  


