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Online privacy van kinderen: 

enkele reflecties vanuit onze 

dagelijkse praktijk





Vraag jij een kind om zijn/haar mening voor 

je iets over hem/haar post op sociale media?

1. Ja, altijd

2. Soms, hangt ervan af wat het is

3. Nooit, ik kan dat zelf inschatten

Participatie en integriteit als 

kapstokken



Ouders over hun kinderen: van 

koffietafel tot sociale media

Foto’s, verhalen, tekeningen, rapporten…

Beleving van kind:

 positief / neutraal / gênant / kwetsend

 tevreden tot boos, verdrietig…

Betrokkenheid kind:

 aanwezig / niet

 kan reageren / niet “maar mama!”

 toestemming gegeven / niet

Toestemming  vragen en bespreken is ook een 

leerkans voor mediawijsheid van het kind 

(en omgekeerd)



Je vriend(in) post deze foto 

van haar baby. Hoe reageer jij?

Like Love  Wow   DEEL    NIET



Sociale media: ook publiek 

verantwoordelijk

Schattige kinderfoto’s en leuke anekdotes 

= garantie op veel likes en reacties

 posts worden meer gezien

 stimuleert meer posts over kinderen

Delen maakt verder (her)gebruik mogelijk

 Denk na voor je op like / share drukt !





Onverwachte gevolgen van 

ondoordacht delen…

Een onschuldige gezinsfoto bij Sinterklaas

 Wordt gedeeld door anderen 

 Wordt gebruikt door een politieke partij 

met denigrerend commentaar

 Wordt gedeeld door anderen om commentaar 

politieke partij aan te klagen

 Discussie wordt opgepikt door media

 Artikel wordt opnieuw gedeeld door lezers



Ken jij dit beeld?

1. Ja, ik heb de foto 

gezien op sociale media 

en gedeeld

2. Ja, ik heb de foto 

gezien op sociale media 

maar niet gedeeld

3. Ja, ik heb de foto 

enkel gezien in 

mainstream media

4. Nee, ik ken de foto 

niet



Verontwaardiging zet aan tot 

delen en reageren

Motivatie om onrecht aan te klagen

Maar: kinderen op foto extra kwetsbaar

Extreem voorbeeld: pestfilmpjes





Verontwaardiging zet aan tot 

delen

Motivatie om onrecht aan te klagen

Maar: kinderen op foto extra kwetsbaar

Extreem voorbeeld: pestfilmpjes

 Gepost door daders

 Slachtoffers en ouders hebben vaak moeilijk 

om pestfilmpjes te laten verwijderen

 MAAR vragen in sommige gevallen ook zélf om 

te laten staan – om pesten zelf of daders 

aan te klagen

 Privacy slachtoffers – kwetsbaarheid

 Wat met privacy van daders? 





Wat met andere goedbedoelende 

volwassenen? 

Ouders die er bewust voor kiezen om beelden 

van hun kinderen niet of beperkt op sociale 

media te delen MAAR anderen doen het wel:

 School

 Jeugdvereniging

 Sportclub

 …

Vaak formeel wel toestemming van ouder, 

maar weinig onderhandelingsmarge



‘Het document waarmee ik toestemming geef om 

foto’s van mijn kinderen te maken en te 

publiceren is heel algemeen. Ik word 

verplicht om voor de hele schoolloopbaan 

toestemming te geven en kan geen onderscheid 

maken tussen waar foto’s wel of niet mogen 

verschijnen. Ik heb er geen probleem mee dat 

foto’s van mijn 9-jarige dochter op de 

schoolwebsite of in het schoolkrantje komen. 

Maar Facebook heb ik liever niet. De school 

zegt dat ze daar geen rekening mee kan 

houden en dat ik mijn toestemming dan maar 

volledig moet intrekken. Is daar geen 

oplossing voor?’



Wat met andere goedbedoelende 

volwassenen? 

Ouders die er bewust voor kiezen om beelden 

van hun kinderen niet of beperkt op sociale 

media te delen MAAR anderen doen het wel:

 School

 Jeugdvereniging

 Sportclub

 …

Vaak formeel wel toestemming van ouder, 

maar weinig onderhandelingsmarge

Zelden toestemming van kind 

 bespreken en toestemming vragen geldt 

voor iedereen die met kinderen werkt



‘Mijn 8-jarige zoon ging in de vakantie op 

trainingskamp met de sportclub. Daar werden 

heel wat foto’s gemaakt die achteraf op de 

website en op de Facebookpagina van de club 

verschenen. Sommige foto’s schaden de 

integriteit en de waardigheid van mijn kind. 

Wat zijn de rechten van mijn zoon? Wat kan 

ik doen?’



Ik ben ouder en…

1. Ik ben helemaal 

akkoord met de manier 

waarop…

2. Ik heb soms toch 

wel vragen bij de 

manier waarop…

3. Ik ben niet zo 

gelukkig met de manier 

waarop…

4. Ik weet eigenlijk 

niet hoe…

… de school 

(de crèche, de 

sportclub, de 

jeugdvereniging)

omgaat met 

beelden van mijn 

kind



Tot slot: recht op herinnering of 

recht op vergetelheid in de jeugdzorg?

Fotoboekje van jeugdjaren in de voorziening

Een jeugdhulpvoorziening vraagt: ‘Mogen we 

de jongeren die weggaan uit de leefgroep 

een boekje meegeven met foto’s van hun 

verblijf bij ons? Soms staan er ook andere 

kinderen op die foto’s. Soms ook 

begeleiders. Speelt het verbod om 

beeldmateriaal te verspreiden waaruit 

blijkt dat jongeren onder een maatregel van 

de jeugdrechtbank vallen?’ 



Meer weten?
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