DAG 2
Debatvragen - Het perfect plaatje
DEBATVRAAG 1
Het leven van influencers ziet er online altijd perfect uit.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Niet akkoord

⚡

Akkoord

EXTRA VRAGEN
#1 Maken jullie soms een foto opnieuw?
#2 Waarom moet je er altijd goed uitzien op een foto?
#3 Zijn likes belangrijk? Zou je soms een foto verwijderen als die te weinig likes heeft en waarom?
#4 Wie gebruikt er soms eens filters? Waarom?
#5 Zou je een foto delen van jezelf als je droevig bent? Wat zou er gebeuren moest iedereen alleen
maar leuke dingen posten?

DEBATVRAAG 2
Het is oké om te vragen om een foto te verwijderen.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Altijd op privé.

⚡

Dat hoeft toch niet?

EXTRA VRAGEN
#1 Wanneer zou jij iemand vragen om een foto te verwijderen?
#2 Heb je al eens een foto achteraf moeten verwijderen van iemand omdat die persoon dat niet zo
leuk vond dat de foto online stond?
#3 Stel het is een hele mooie foto van jou, maar je vriend/vriendin staat er niet zo goed op. Hij/zij
vraagt om die te verwijderen. Ga je dit doen?

DEBATVRAAG 3
Een leugentje om bestwil? Dat mag online.
ANTWOORDOPTIES
⚡

Mag.

⚡

Mag niet.

EXTRA VRAGEN
#1 Mag je liegen over je leeftijd op sociale media?
(Sociale media mag pas vanaf 13 jaar, maar als de ouders akkoord gaan, mag het wel.)
#2 Welke goede redenen zijn er om al vroeger dan 13 jaar een account te hebben op sociale media?
Of waarom net niet?
#3 Voor diegenen die nog niet op sociale media zitten: is dit een eigen keuze of mag je niet van je
ouders?
#4 Is het oké om je wat mooier voor te stellen online dan in het echt?

Quizvragen - Influencer
Vraag 1
Een influencer ...
Meerdere antwoorden mogelijk
A.
B.
C.
D.

heeft een privé-account.
heeft veel volgers.
maakt soms reclame.
is beroemd online.

Vraag 2
Je bent een influencer als je meer dan …
Slechts één antwoord mogelijk
A.
B.
C.
D.

100 volgers hebt.
1 000 volgers hebt.
10 000 volgers hebt.
100 000 volgers hebt.

Vraag 3
Welke reactie post je beter niet?
Meerdere antwoorden mogelijk

😝
🤮🤢😖🤮🤢😖🤮🤢😖🤮🤢😖
🍽

A.
Geef mij maar iets anders!
B. Mmm… Ik wil ook! #njammie
C.
D. Waar is dit? 
Wil ik ook wel eens naartoe gaan.

Vraag 4
Influencers kunnen geld verdienen door …
Meerdere antwoorden mogelijk
A.
B.
C.
D.

Reclame te maken.
Merchandise te verkopen.
Giften van hun volgers.
Likes weg te geven.

Vraag 5
Je foto’s en posts zeggen iets over je …
Slechts één antwoord mogelijk
A.
B.
C.
D.

Online diversiteit
Online solidariteit
Online identiteit
Online voetafdruk

