
Wat moet je doen?
Schrijf je antwoord op de vragen in de daarvoor bedoelde ruimte. Onthoud dat er
geen foute antwoorden zijn. Denk goed na over de vragen en laat weten hoe jij
erover denkt.

Scenario 1

Sofia heeft net ruzie gehad met haar beste vriend Joaquín. Na de ruzie plaatst Sofia
op sociale media een heel gemeen bericht over Joaquín. Joaquín stuurt haar later
op de avond een berichtje en ze praten het uit, maar het bericht van Sofia staat nog
altijd online.

• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet Sofia doen? Wat moet Joaquín doen?

• Kun je hiervan een voorbeeld uit het echte leven geven?

Scenario 2

David plaatst een aantal foto's op sociale media waarop zijn vrienden gek doen en
gebruikt daarbij hashtags die kunnen worden opgevat als gemeen of onbeleefd,
maar die eigenlijk inside jokes met zijn vrienden zijn. De volgende dag spreekt
Catalina, een andere vriendin, hem hier op school op aan en zegt dat ze de
hashtags erg beledigend en seksistisch vindt (bijvoorbeeld bevooroordeeld of
discriminerend op basis van geslacht; met name discriminatie jegens vrouwen).

• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet David doen? Wat kan Catalina eventueel nog meer doen?

• Wat was er gebeurd als Catalina David hier online op had aangesproken in
plaats van op school?

• Kun je hiervan een voorbeeld uit het echte leven geven?

• Wat was er gebeurd als Catalina hem had beschuldigd van pesten? Wat kan
de beschuldiging van pesten later betekenen voor de reputatie van David?

Scenario 3

Aditi ziet op sociale media dat Mary, een meisje van school, een foto van haar heeft
genomen met de opmerking 'Haha #wateenmodeblunder' (waarmee ze de kleding
van Aditi belachelijk maakt). Aditi is hier natuurlijk heel verdrietig over.



• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet Mary doen? Wat moet Aditi doen?



Wat moet je doen? Docentmateriaal
Schrijf je antwoord op de vragen in de daarvoor bedoelde ruimte. Onthoud dat er
geen foute antwoorden zijn. Denk goed na over de vragen en laat weten hoe jij
erover denkt.

Scenario 1

Sofia heeft net ruzie gehad met haar beste vriend Joaquín. Na de ruzie plaatst Sofia
op sociale media een heel gemeen bericht over Joaquín. Joaquín stuurt haar later
op de avond een berichtje en ze praten het uit, maar het bericht van Sofia staat nog
altijd online.

• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet Sofia doen? Wat moet Joaquín doen?

Iemand kan het bericht van Sofia zien en haar rapporteren vanwege pesten of kan
de relatie tussen Joaquín en Sofía of hoe ze over elkaar denken, verkeerd
interpreteren. Misschien vindt Joaquín het bericht alsnog beledigend. Het is
waarschijnlijk het beste als Sofía haar bericht verwijdert.

• Kun je hiervan een voorbeeld uit het echte leven geven?

Deelnemers moeten voorbeelden bedenken van situaties die ze zelf ooit hebben
meegemaakt of waar ze over hebben gehoord. Onthoud dat het voor deelnemers
onaangenaam kan zijn om deze voorbeelden uit het echte leven te delen. Laat ze
voorbeelden geven van vrienden of mensen die ze kennen, in plaats van van
zichzelf.

Scenario 2

David plaatst een aantal foto's op sociale media waarop zijn vrienden gek doen en
gebruikt daarbij hashtags die kunnen worden opgevat als gemeen of onbeleefd,
maar die eigenlijk inside jokes met zijn vrienden zijn. De volgende dag spreekt
Catalina, een andere vriendin, hem hier op school op aan en zegt dat ze de
hashtags erg beledigend en seksistisch vindt (bijvoorbeeld bevooroordeeld of
discriminerend op basis van geslacht; met name discriminatie jegens vrouwen).

• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet David doen? Wat kan Catalina eventueel nog meer doen?

David moet zich verontschuldigen of uitleggen waarom hij het heeft gedaan.
Deelnemers moeten zich bedenken dat hun acties anders kunnen worden
geïnterpreteerd dan bedoeld, maar dat dat niet betekent dat die interpretaties onjuist



zijn.

• Wat was er gebeurd als Catalina David hier online op had aangesproken in
plaats van op school?

Als Catalina David had aangesproken via een openbaar bericht, hadden anderen
hun mening kunnen geven en de inside joke kunnen uitleggen, of kunnen uitleggen
waarom de uitspraak beledigend was. Daarmee kan de situatie worden opgelost of
kan het uitlopen op een groter geschil tussen veel meer mensen. Als Catalina David
een chatbericht had gestuurd, had David naderhand het gesprek met haar kunnen
aangaan en zijn bericht kunnen bewerken, indien hij ervan overtuigd was geraakt dat
het ongepast was.

• Kun je hiervan een voorbeeld uit het echte leven geven?

Deelnemers moeten nadenken over de manieren waarop ze eerder zulke incidenten
of gevallen van miscommunicatie hebben opgelost. Onthoud dat het voor
deelnemers onaangenaam kan zijn om deze voorbeelden uit het echte leven te
delen. Laat ze voorbeelden geven van vrienden of mensen die ze kennen, in plaats
van van zichzelf.

• Wat was er gebeurd als Catalina hem had beschuldigd van pesten? Wat kan
de beschuldiging van pesten later betekenen voor de reputatie van David?

Deelnemers moeten nadenken over wat het betekent om te pesten en bedenken hoe
online inhoud ertoe kan leiden dat anderen je anders gaan zien.

Scenario 3

Aditi ziet op sociale media dat Mary, een meisje van school, een foto van haar heeft
genomen met de opmerking 'Haha #wateenmodeblunder' (waarmee ze de kleding
van Aditi belachelijk maakt). Aditi is hier natuurlijk heel verdrietig over.

• Wat kan er eventueel gebeuren?

• Wat moet Mary doen? Wat moet Aditi doen?

Aditi moet Mary aanspreken op haar acties en haar laten weten dat ze kwetsend
zijn. Aditi kan de actie van Mary ook rapporteren op het sociale-mediaplatform of een
volwassene erover inlichten (bijvoorbeeld een ouder/verzorger, docent of een
vertrouwenspersoon op school).
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