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+YouTube biedt 
video s̓ met gratis content 
aan die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Je moet wel 
een account hebben om een 
video te kunnen uploaden. 
Het is ook mogelijk om 
reacties te posten en om de 
video's al dan niet leuk te 
vinden. Het platform 
functioneert via een systeem 
waarmee gebruikers zich op 
kanalen kunnen abonneren 
die ze willen volgen, of via 
algoritmes die 
aanbevelingen doen.

+Twitch is een 
platform die spelers van 
online videogames verenigt. 
Deze spelers spelen live hun 
spel terwijl de gebruikers van 
het platform meekijken. 
Achteraf blijven die opnames 
nog 14 dagen online. De 
website biedt ook muziek 
aan en een chat om tijdens 
de live uitzendingen te 
discussiëren.
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+OP Snapchat 
verzend je kortstondige 
berichten (snaps) die 
maximaal 1 minuut 
zichtbaar blijven. Het is 
mogelijk om filters, 
stickers en emojis te 
gebruiken op foto's. 
Snapchat “stories” zijn 
korte video's waarmee 
bepaalde gebeurtenissen 
in kunnen worden 
uitgelicht.
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+Op Instagram
post je zeer esthetische 
foto's door de mooiste filter 
te kiezen. De Instagram 
"stories" zijn mini-versla-
gen in de vorm van foto's 
en/of korte videoʼs die 24 
uur zichtbaar blijven. In 
deze app kan je ook directe 
(spraak)berichten en 
videoʼs naar elkaar 
verzenden.
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+Het doel van 
TikTok is eenvoudig: 
jezelf filmen terwijl je 
danst of acteert op muziek 
of liedjes die je zelf kiest. 
Je voegt een filter naar 
keuze en/of een effect toe 
en dat is het. Miljoenen 
“challenges” of uitdagin-
gen worden gedeeld met 
hashtags (#) en 
overspoelen dit sociale 
netwerk. In deze app kan je 
ook directe berichten naar 
elkaar verzenden.
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+WhatsApp is 
gekoppeld aan een 
telefoonnummer en laat 
toe om berichten, fotoʼs 
en videoʼs te verzenden, 
en om je vrienden te 
bellen via een internetver-
binding. Het is ook zeer 
handig om groepsges-
prekken aan te maken.
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+Fortnite is een 
interactief schiet- en 
overleefspelletje waarin 
meerdere spelers 
vastzitten op een eiland. 
Het doel is om tegen 
elkaar te vechten en om als 
enige overlevende op het 
eiland over te blijven. 
Terwijl verzamel je eten en 
wapens.
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+Minecraft is een 
spel dat veel weg heeft van 
Lego waarin de speler 
dankzij virtuele materialen, 
soorten structuren, en 
imaginaire landschappen, 
bouwt. Dit spelletje doet 
beroep op de creativiteit en 
nieuwsgierigheid van de 
speler.
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+Discord is een 
website waar spelers kunnen 
samenkomen en communice-
ren. Het platform werkt met « 
servers  » met elk een 
specifiek thema (rond 
bepaalde spelletjes of 
interesses) en onderscheiden 
zich in twee categorieën: de 
servers waar communicatie 
via getypte berichten verloopt 
en de spraakkanalen waar 
via audio met elkaar wordt 
gesproken.
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+Roblox is een 
platform waarop iedereen 
een online spelletje kan 
creëren. Die spelletjes 
kunnen dan op hun beurt 
weer door miljoenen 
spelers worden gespeeld 
overal ter wereld. Het is 
zelfs mogelijk om met 
andere gebruikers te 
communiceren via de chat. 
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+Messenger is 
een instant messaging 
app waarop het mogelijk 
is om prive-berichten te 
verzenden of om 
groepsgesprekken met 
vrienden aan te maken. Je 
kunt spraak- en 
videoberichten versturen, 
foto's en bestanden delen. 
Filters en originele 
effecten maken het 
allemaal iets leuker.
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*Dit schematisch overzicht werd gecreëerd in 2020 
  en is onderhevig aan evolutie. 

Liken Spelen
Bekijken
Creëren
Delen

Communiceren
Muziek beluisteren



*Deze illustratie werd gemaakt in 2020 en is onderhevig aan veranderingen

Pas op, Whatsapp heeft recent de minimumleeftijd 
voor haar gebruikers opgetrokken tot 16 jaar

Wettelijke minimumleeftijd

Wat doen
Kinderen

online ?

Leeftijd 
wanneer ze online gaan


