
 “Wie wordt geflitst?” 
Een educatief spelelement om het recht op afbeelding in de praktijk om te zetten 

www.ikbeslis.be  

Doel  
Het doel van dit educatief spelelement is om het recht op afbeelding te introduceren op een voor 

jongeren concrete en begrijpbare manier. De jongeren leren dat er toestemming nodig is voor het 

maken en verspreiden van foto’s en filmpjes, en dit zowel als ze zelf foto’s nemen als wanneer er een 

foto van hen wordt gemaakt.   

Via eenvoudige buttons wordt deze basis van het recht op afbeelding meteen in de praktijk toegepast. 

Bij het beslissen over welke button hij/zij draagt, denkt de jongeren na over de basisvragen van het 

recht op afbeelding:  

- Wil ik dat een foto genomen wordt?  

- Wil ik dat een foto van mij verspreid wordt?  

De jongere ziet meteen ook dat niet iedereen dezelfde keuzes maakt. Zo wordt aangetoond dat er best 

altijd op voorhand wordt gevraagd of men beeldmateriaal mag maken en verspreiden. 

Instructies 

Voorafgaand  
Aandachtspunt: dit educatief spelelement is niet bedoeld als een spel op zichzelf, maar als 

ondersteuning tijdens een les over het recht op afbeelding. Er bestaat een kant en klaar lespakket over 

dit onderwerp. Dit is gratis beschikbaar via de website www.ikbeslis.be 

Informeer u allereerst uitgebreid over het recht op afbeelding. Kort gesteld is de kern van het recht op 

afbeelding het principe van de toestemming: je mag enkel foto’s of filmpjes van andere personen 

maken en verspreiden als je hiervoor, best vooraf, de toestemming van de afgebeelde persoon of 

personen hebt. Op de website www.ikbeslis.be vindt u de nodige achtergrondinformatie.  

Het educatief spelelement “Wie wordt geflitst?” wordt gespeeld aan de hand van 3 gekleurde buttons 

(rood, oranje en groen). De betekenis van de buttons staat hieronder uitgelegd: 

- Rood: geen foto’s van mij. 

- Oranje: je mag foto’s nemen van mij, maar je mag deze niet verspreiden. 

- Groen: je mag foto’s nemen van mij en je mag ze op de afgesproken manier 

verspreiden/gebruiken. 
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Om het spel volledig tot zijn recht te laten komen, zorgt u dus best voor een fotograaf tijden de les. Zo 

heeft de keuze van button een echte impact voor uw leerlingen. Indien u met een fotograaf werkt, dan 

bepaalt u op voorhand best ook hoe u de foto’s van de leerlingen met een groene button zult 

gebruiken.  

De fotograaf kan uzelf, (een) leerling(en) of een derde persoon zijn. 

Tijdens de les  
Aan het begin van uw les geeft u de leerlingen de uitleg over de verschillende buttons. Een makkelijke 

visuele voorstelling kan met bijgevoegd kaartje van het verkeerslicht. Iedere leerling ontvangt een 

rode, oranje en groene button.  

De leerlingen krijgen de tijd om te beslissen welke button ze willen dragen. Aan de hand van deze 

button weet de fotograaf of er van een leerling een foto mag genomen worden en of deze later 

verspreid mag worden op de vooraf bepaalde plaats(en). 

U kan tijdens uw les ook de concrete vraag stellen naar het waarom achter de keuze voor een bepaalde 

button. Dit kan als basis voor een klasdiscussie dienen. Het is ook belangrijk om leerlingen toe te laten 

om van button te veranderen, moesten ze dit willen.  

Na de les 
Verspreid de foto’s op de afgesproken manier. Het is belangrijk dat u zich hier aan houdt omdat de 

toestemming die door middel van de groene button werd gegeven specifiek is. Dit wil zeggen dat uw 

leerlingen u de toestemming hebben gegeven om hun foto’s gemaakt tijdens de les voor het 

afgesproken doeleinde te gebruiken (bijvoorbeeld ophangen in klas). Gebruikt of verspreidt u de foto’s 

toch op een anderen manier, dan begaat u in feite een inbreuk op het recht op afbeelding.  

Winnaar van de eerste M-awards voor beste Mediawijs onderwijsinitiatief 
Met de uitreiking van de M-Awards erkent Mediawijs de waarde van mediawijze initiatieven in 

Vlaanderen en tracht het goede praktijkvoorbeelden meer zichtbaarheid te geven. De winnaars 

worden gekozen door een vakjury uit de lijst van de ingediende projecten. 

Op 15 november 2016 werden tijdens het Vlaams Mediawijs Congres door de Minister van Media Sven 

Gatz de allereerste M-awards uitgereikt. De Campagne recht op afbeelding van de Privacycommissie 

(tegenwoordig de Gegevensbeschermingsautoriteit) won de M-Award voor Mediawijs Onderwijs. Het 

educatief spelelement “Wie wordt gefiltst?” maakte deel uit van deze M-Award winnende campagne. 

Andere elementen uit de campagne: 

 Het lespakket recht op afbeelding (gratis te downloaden via www.ikbeslis.be) 

 De folder recht op afbeelding (gratis te bestellen via www.ikbeslis.be) 

 Het themablok rond foto’s en filmpjes op de website www.ikbeslis.be 

 Het jongerenparlement georganiseerd op 29 januari 2016 in het Federaal Parlement. 
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Bad hair day? Of sta je gewoon niet graag op de foto? Geen zorgen, met deze 

button geef je aan dat niemand foto’s van jou mag nemen! 

Er mogen nog sfeerbeelden gemaakt worden, maar de camera zal nooit 

specifiek naar jou worden gericht. 

Sta je graag eens op een foto, maar heb je liever niet dat iedereen die foto’s 

zomaar kan zien? Dan is dit jouw button! Er mogen foto’s van jou genomen 

worden, maar de fotograaf moet getrouwheid aan de Privacywet zweren en 

zal dus geen foto’s van jou online plaatsen! Wil je jouw foto’s toch nog 

kunnen bekijken? Geen zorgje kan ze altijd opvragen bij je fotograaf van 

dienst. 

 

Wil je dat iedereen weet dat waar je bent en wat je doet? Of wil je je button 

showen aan de hele wereld? Kies dan voor deze button! De fotograaf mag 

niet alleen foto’s nemen, maar hij mag ze ook online zetten! Vergeet zeker 

niet te vragen waar je ze kan bekijken. 

 
Wil je meer informatie over wat er allemaal wel en niet mag met jouw 

foto’s? Stel jij je soms vragen bij wat er met je foto’s gebeurt?  

Bezoek dan zeker www.ikbeslis.be voor alle informatie over het recht op 

afbeelding! 
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