
De inhoud van deze publicati e is 
uitsluitend de verantwoordelijkheid van 
imec vzw en geeft  niet noodzakelijk de 

mening van de Europese Unie weer.

Ken je rechten
in de digitale wereld

Zoek je info over je 
rechten en advies? 

Contacteer Awel, het 
JAC of tZitemzo.be.

Meer weten? Neem een kijkje op 
www.mediawijs.be/kinderrechten

Smartphones, games, internet … 
De digitale wereld kan heel leuk zijn, 
maar het is de taak van overheden, 
bedrijven, leerkrachten, ouders 
of voogden om ervoor te zorgen 
dat het leuk en veilig blijft  online.
Je hebt deze rechten omdat 
je jonger bent dan 18 jaar. 
Vergeet niet: het is belangrijk 
dat je met jouw rechten die 
van een ander niet schaadt.

Toegang 
tot het 
internet
Iedereen heeft  recht op 
internet. Ook kinderen die 
opgroeien in kwetsbare 
omstandigheden. Hoe vaak 
per dag zoek jij iets op? 
Kan dat gewoon thuis of 
moet je daarvoor soms 
naar de bibliotheek?

Digitale technologieën 
mogen jouw fy sieke en 

mentale gezondheid niet 
schaden. Heb jij je al 

eens slecht gevoeld door 
iets wat je zag op sociale 

media? Ken jij organisati es 
waarmee je kan chatt en 

over hoe je je voelt?

Een goede 
gezondheid

Er zijn online ook minder leuke 
dingen te zien en te beleven. 
Je moet daarom beschermd 

worden tegen ongepaste 
inhoud, zoals geweld of 

manipulati e. Weet je hoe je 
ongepaste foto’s en berichten 
kan rapporteren? Of waar je 

terecht kan met vragen?

Bescherming 
tegen geweld

Privacy
Anderen mogen geen 
beelden of gegevens van 
jou verspreiden zonder 
jouw toestemming. 
Postt e er al eens iemand 
een TikTok of een 
foto van jou zonder je 
toestemming te vragen?

Online moet je 
betrouwbare, 
correcte en duidelijke 
informati e kunnen 
vinden. Weet jij hoe 
je fake news kan 
herkennen? Of waar 
je online betrouwbare 
informati e kan vinden?

Informati e die je online vindt, kan 
bepaalde gedachten versterken 
of verminderen. Dit heeft  
invloed op je persoonlijkheid 
en dat is helemaal oké! Heb je 
al eens een nieuwe kledingsti jl 
of hobby geprobeerd door 
iets dat je online zag?

Bescherming 
tegen 
economische 
uitbuiti ng
Online kan je niet ontsnappen aan reclame 
en promoti es, maar bedrijven mogen 
jou niet manipuleren of valse informati e 
geven. Heb je al gemerkt dat jouw sociale 
media ‘opeens’ vol staan met nieuwe 
schoenen, net wanneer je er nieuwe 
nodig hebt? Weet je hoe dat komt?

Spel en 
ontspanning

Ook online moet jij je 
kunnen amuseren. Het is 

belangrijk dat je dat op een 
veilige manier kan doen, 

dus zonder enge beelden 
of misleidende informati e. 

Op welke manieren ontspan 
jij je online? Doe je dat alleen 

of ook met vrienden?

Informati e

Een online
identi teit

Expressie
Je mag jezelf online 
uitdrukken met foto’s, 
video’s en berichten. 
Let wel op dat je zo 
de rechten van een 
ander niet schaadt. 
Online haatspraak 
is zeker niet oké.

Onderwijs
Je leert op school over  

de kansen en gevaren van de 
 digitale wereld. Niet alleen je 

leerkrachten, maar ook je ouders 
of voogden moeten je leren 

hoe je veilig op ontdekking kan 
gaan. Hoe zou je leven eruit zien 
moest je niet met digitale media 

kunnen werken? Bij wie kan je 
terecht met vragen over dingen 

die je op het internet ziet?
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