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Privacy

1. Femke
Wat kan je bespreken met deze situatie?
•	 Portretrecht
•	 Privacy versus likes 
•	 Toestemming

Uitleg situatie
Deze situatie doet de spelers even stilstaan bij “het recht op afbeelding” of “portretrecht”. Heeft Femke toestemming 
gevraagd voor de foto? 

De vriendinnen staan op de achtergrond. Het is dus mogelijk dat de vriendinnen niet weten dat Femke de foto heeft 
genomen. Zelfs al zijn Femke en haar vriendinnen gewoon van foto’s van elkaar te posten en elkaar daarin te taggen, 
toch moeten ze het iedere keer aan elkaar vragen. 

Merk op dat de situatie zich afspeelt aan het zwembad. Mogelijks staat iedereen in bikini of zwempak op de foto. Dit 
maakt het delen van de foto nog delicater.

Maak de spelers ervan bewust dat telkens als je een foto van iemand post of iemand tagt, dat je daarmee informatie 
prijs geeft over die persoon. Wat hij/zij aan het doen is, waar hij/zij is, met wie, wanneer, …

Richtvragen
•	 Vragen jullie altijd toestemming als jullie een foto op sociale media willen plaatsen? Vragen jullie ook 

toestemming om de foto te mogen nemen?

•	 Wat vinden jullie ervan als een foto van jullie gedeeld wordt, zonder dat je hiervan op de hoogte was? Hebben 
jullie het al eens meegemaakt? Zoja, hoe heb je toen gereageerd? Zoniet, hoe denken jullie dat je het beste 
reageert? 

•	 Vinden jullie het makkelijk om iemand aan te spreken die jullie foto zonder toestemming heeft gedeeld? 

•	 Femke en haar vriendinnen staan waarschijnlijk in bikini of badpak, wat vinden jullie dan van het online delen van 
die foto? 

•	 Femke en haar vriendinnen zijn het gewoon van elkaars foto te nemen en online te plaatsen. Femke denkt dat 
het daarom nu ook ok is. Wat denken jullie? Is één keer toestemming geven, goed voor alle foto’s die ooit zullen 
genomen worden?

•	 Kunnen	jullie	foto’s	bewerken?	Zoals	stukken	afknippen,	bepaalde	delen	wazig	maken,	fi	lters	overheen	zetten,	…	
zodat je anderen onherkenbaar kan maken?
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