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WORKSHOP

DIGITALE FIETSDIPLOMA

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De 
meeste jongeren zijn actief op  het internet. Van de 9- en 10-jarigen 
heeft 30% een Facebookaccount, en 60% van de 11- en 12-jarigen. 
Social media, online educatie, YouTube of games zijn geïntegreerd in 
onze maatschappij. Het internet verbindt mensen over de hele wereld. 
Informatie is toegankelijk.

Welke regels gelden er online?
Het is makkelijk en leuk om online te delen, te knippen en te plakken. 
Plaatjes te laten zien aan vrienden of zomaar je mening te uiten via 
Twitter. Virtuele goederen te kopen in levendige spellen, of zelf een 
YouTube tutorial te maken. 
Het lijkt allemaal onschuldig en zo is het (vaak) ook bedoeld. Doordat 
delen, downloaden en uploaden zo gemakkelijk is, kun je soms de 
regels van het recht overschrijden. En het recht is streng en straft ook 
jongeren, of hun ouders. 

Zoals er offline het Fietsdiploma voor leerlingen is om te leren omgaan 
met de verkeersregels buiten in de publieke ruimte, zo bieden wij zoʼn 
zelfde workshop  aan voor de online publieke ruimte. Gericht op  hoe 
leerlingen daar bezig zijn.

Wat wordt er besproken?
In deze interactieve en praktische workshop  vertellen wij over delen en 
beschermen, over wat privacy is, citeren en plagiaat. Wij bespreken het 
verschil tussen online en offline, en hoe je kunt weten of je een 
afbeelding of muziek mag gebruiken, en waar je die kunt vinden. Over 
wat downloaden en uploaden betekent. Maar vooral ook over hoe de 
leerlingen er zelf tegenaan kijken. Wat vinden zij eigenlijk?

Het klinkt lastig, maar met behulp  van concrete voorbeelden, 
afbeeldingen en praktische opdrachten is het gelukkig duidelijk te 
maken.

Voorbeeld
We gaan bijvoorbeeld kijken naar een aantal websites waar 
afbeeldingen te vinden zijn die gratis gebruikt mogen worden. 

Is dit van belang?
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Jazeker
De meeste afbeeldingen zijn beschermd door het auteursrecht. In die 
gevallen gelden er strenge regels en kan het zijn dat de afbeelding geld 
kost. Ook voor een persoonlijke website.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook heel veel afbeeldingen te vinden die 
veel vrijer gebruikt mogen worden. Hierbij gaat het vaak om 
afbeeldingen onder een Creative Commons-licentie.
Deze zijn handig voor het onderwijs.

Het allermakkelijkste is natuurlijk afbeeldingen te gebruiken die niet 
beschermd meer zijn door het auteursrecht. Maar dat betekent ook dat 
ze wel meer dan 70 jaar oud zijn: dus niet altijd de leukste plaatjes!

Oefenen in een veilige leeromgeving
Alle oefeningen zullen plaatsvinden in een veilige leeromgeving. Bij 
minderjarige leerlingen wordt er geen informatie online geplaatst zonder 
toestemming van de ouders en de instelling. 

Duur
De workshop duurt twee dagdelen. Het eerste deel bestaat uit de basis: 
gesprekken over de onderwerpen, aangevuld met individuele en 
groepsoefeningen.
In het tweede deel brengen de leerlingen de basis zelf in de praktijk. 
Door middel van het maken van een YouTube-filmpje of een online 
magazine. Dit deel gaat samen met of een kunstenaar of docent 
(beeldende vorming).

Resultaat
De leerlingen krijgen een handig overzicht van de basisregels online 
over verschillende onderwerpen, een digitale oorkonde van deelname en 
een vullend programma.

Een eventuele voorlichtingsavond voor ouders of docenten behoort tot 
de mogelijkheden. Neem gerust contact op voor meer informatie

Met vriendelijke groet,

Annelies Lesuis
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