1.1.

hten
Ken je rechten enSampuellic
Taylor Coleridge

n.”
“Er zijn geen rechten zonder plichte

Rechten

Een recht beschermt mensen en groepen tegen
onrechtvaardigheden; het geeft mensen de kans om zich
volledig te ontplooien als positieve en actieve leden van hun
gemeenschap; het is een verantwoordelijkheid die elke persoon
en groep heeft ten opzichte van anderen; en het gaat om respect
voor zichzelf en de anderen. Bij elk recht horen morele en
wettelijke plichten die landen en mensen moeten nakomen.1

Vrije meningsuiting
Onderwijs

Recht op antwoord
Privacy

Persoonlijke
veiligheid

Accurate
informatie

Respect voor
eigenaarschap / auteurschap

Veilige omgeving

Toegang tot
informatie

Participatie

Welke van de bovenstaande concepten zijn volgens jou je online rechten en welke zijn
je online plichten. Kunnen ze allebei tegelijk zijn? Je kan ook andere begrippen noteren die
volgens jou horen bij online rechten en plichten.
Al je rechten en plichten uit het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind vind je hier:
http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/plain.asp

Rechten
Vrije meningsuiting

Plichten
Respect voor anderen

Australian Broadcasting Corporation (2000),’Human Rights: What and When’ (online), http://www.abc.net.au/civics/rights/what.htm, geraadpleegd op 04/01/2013.
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Ik ben 18.
Zijn mijn rechten en
plichten anders dan die
van jou?

Joanna

Ik ben 14.
Welke rechten en
plichten heb ik online?

Josh

Denk je dat er verschillen zijn tussen de rechten van Joanna en die van Josh?
Hebben ze verschillende plichten?

18 jaar oud

14 jaar oud

Sommige rechten en plichten gaan samen; andere lijken elkaar tegen te spreken.
Zoek eens een aantal van deze relaties/tegenstrijdigheden in je online rechten en plichten
en leg ze uit.

RECHTEN

verantwoordelijkheden

=

≠
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1.2.

Gebruikersvoorwaarden,
de ultieme uitdaging

Voorwaarden

Algemene en bijzondere afspraken, bepalingen, vereisten,
regels, specificaties en normen die onlosmakelijk deel
uitmaken van een overeenkomst of contract.2

Je hebt ongetwijfeld al een keer een vakje
aangevinkt waardoor je instemde met de
voorwaarden van een site. Hoewel het een
tekst in onbegrijpelijk juridisch jargon lijkt te zijn

waar maar geen eind aankomt, verbind je jezelf
aan een reeks rechten en plichten door dat
vakje aan te vinken. Het is dus belangrijk dat je
probeert te begrijpen wat er geschreven staat.

Dus waarom ga je de uitdaging niet meteen aan…
Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons
nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je HYPERLINK “http://www.facebook.com/privacy/”
privacy- en HYPERLINK “http://www.facebook.com/editapps.php” app-instellingen: je verleent ons een nietexclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op
Facebook of in verband met Facebook (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je
account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd.
Referentie: ...............................................................

V1 Waar komt deze tekst vandaan? (vul de referentie hierboven in)
Ja
Nee
V2 Heb je ingestemd met deze voorwaarden?
V3 Kun je de tekst hieronder in je eigen woorden uitleggen?

BusinessDictionary (2012), ‘Terms and Conditions’ (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
geraadpleegd op 20/08/2012.
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t je
s
i
W
dit?
Clément

De gemiddelde mens zou 76 werkdagen
van acht uur nodig hebben om het
privacybeleid van elke website die hij
of zij jaarlijks bezoekt echt te lezen.
Het is dus niet verwonderlijk dat
iedereen gelijk naar beneden scrollt
en “Ik stem in met alle voorwaarden”
selecteert. 3

Je bent nu begonnen met het ontcijferen van het juridisch jargon, dus waarom schrijf
je niet een paar “vertalingen” op voor later gebruik? Druk de voorwaarden van een
website die je geregeld bezoekt af, en vat de belangrijkste elementen samen.

t je
s
i
W
dit?

Er zijn instrumenten ontwikkeld die je kunnen helpen bij het
vertalen van moeilijke gebruikersvoorwaarden. Probeer
bijvoorbeeld EULAlyzer eens.

“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden”
Daarom gebruiken we tegenwoordig vaak symbolen wanneer we communiceren.
Wat betekenen de volgende symbolen:

Probeer nu zelf enkele pictogrammen te ontwerpen die de belangrijkste punten die je kan
terugvinden in de gebruikersvoorwaarden van een website symboliseren.

Privacy

The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.
com/technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, geraadpleegd op
20/08/2012.
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1.3.

rden
Wanneer je rechten niet wo
gerespecteerd…
Schending

Een handeling die door een wet of regel is verboden4. Een schending
is niet automatisch een misdrijf. In juridische termen wordt vaak het
woord inbreuk gebruikt, bijv.5 op auteursrecht.

Anderen kunnen op veel verschillende manieren jouw online rechten schenden of er inbreuk
op maken. In sommige gevallen heeft het te maken met netiquette of verwacht ethisch online
gedrag, maar in andere gevallen kan het een schending zijn van een wet die zelfs tot juridische
maatregelen zou kunnen leiden.
Ga een keer na op welke manieren jouw online rechten kunnen worden geschonden
of hoe er inbreuk op kan worden gemaakt.
1
2

Er wordt een ongepaste opmerking achtergelaten op je sociale media profiel – deze bevat
grove taal

3
4
5

“Ik heb ooit online een App gekocht en er bleef maar geld verdwijnen
van mijn rekening. Mijn moeder werd kwaad maar slaagde er toch in al
mijn geld terug te krijgen.”

James

Welke rechten werden er volgens jou
in dit geval geschonden? Denk je dat
hij al zijn plichten heeft vervuld? Hoe
vond zijn moeder volgens jou een oplossing
voor het probleem? Zou jij een dergelijk geval
melden en waar dan?

Waar kunnen
we schendingen
van onze
rechten
melden?

Wat zou de beste oplossing zijn voor elk van de inbreuken die je hierboven hebt
opgesomd? Bespreek alle mogelijke oplossingen en schrijf op welke volgens jou de
beste is.
1

Praat met de persoon die het bericht plaatste, blokkeer zo nodig de gebruiker…

2
3
4
5

4
5
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Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, geraadpleegd op 18/01/2013.
Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation, geraadpleegd op 18/01/2013.
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Denk je dat de volgende handelingen in jouw land een schending zijn?
Wat zou het gevolg van elk van deze schendingen kunnen zijn?

Het valselijk taggen van mensen op foto’s.
JA

NEE

JA

Een icoon (een logo, symbool, gezicht, enz.
dat iedereen herkent) dat is beschermd
door auteursrecht, uploaden, met of zonder
vermelding van de eigenaar.
JA

JA

NEE

JA

NEE

Er zijn rellen aan de gang in je woonplaats. Je doet
er niet aan mee maar post wel op je account: “Geweldig, rellen in mijn stad, ik vind het prachtig!”
JA

Een leerkracht zet een foto van zijn/haar klas op
een sociale netwerksite zonder toestemming van
alle ouders.

NEE

Er is iemand gearresteerd voor het hacken van
een telefoon, maar niet veroordeeld.
Toch schrijf jij op je profiel “X hackt telefoons!!!!!”

NEE

Een Facebook account openen zonder je
echte naam te vermelden.
JA

Een zelfgemaakte video van een optreden uploaden wanneer het kaartje specifiek aangeeft dat er
geen video-opnames mogen worden gemaakt.

NEE

Een meisje van 15 maakt een naaktfoto van
zichzelf en stuurt die naar haar vriendje.

NEE
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JA

NEE
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