
Nee, je moet enkel doen waar jij je goed bij voelt. Sommige trends of challenges

zijn leuk, maar soms kunnen ze gevaarlijk zijn, geld kosten of niet leuk zijn voor

andere mensen. Denk dus altijd na voor je meedoet aan een trend of challenge.

Waarom zou ik meedoen aan een online challenge?

Niet alle trends op sociale media zijn even leuk

Heel veel trends zijn super leuk en grappig, maar dat zijn ze niet allemaal.

Sommige trends:

Aan welke trends of challenges moet ik meedoen?

Het is belangrijk om te weten dat niets moet, je moet enkel doen waar jij je goed bij

voelt.

Vragen jouw vrienden je om mee te doen aan een trend, maar heb jij daar geen zin

in? Zeg dan dat je liever niet wil meedoen of er nog even over wil nadenken. Als

het echte vrienden zijn, zullen ze je keuze wel begrijpen.

Vraag jij soms aan vrienden om mee te doen aan jouw trend? Hou dit dan ook in je

achterhoofd en respecteer hun keuze als ze niet willen meedoen.

Zie ook:

Wat als ik een gevaarlijke of ongepaste trend zie?

Kom je een gevaarlijke of ongepaste trend tegen, dan kan je deze twee dingen

doen:

Door Mediawijs 11-24 jaar

MOET IK MEEDOEN AAN TRENDS OF CHALLENGES OP

SOCIALE MEDIA?

Meedoen aan challenges kan je extra volgers, likes en comments opleveren.

Zeker als je de juiste hashtags (#) gebruikt.

•

Trends dagen je uit om nieuwe dingen te proberen en dat kan heel leuk zijn!•

Je kan jouw creatieve kant laten zien.•

zijn gevaarlijk voor je gezondheid•

kosten veel geld (als het fout gaat)•

zijn niet leuk voor andere mensen•

…•

Ik laat me doen door mijn vrienden, wat nu?•

Wat kan ik doen om erbij te horen?•

Rapporteer de video of post. Zo weten de medewerkers bij sociale media

zoals TikTok of Instagram dat de video niet oké is.

1.

Voel jij je ongemakkelijk bij de post? Dan kan je ook de maker ontvolgen of

blokkeren.

2.

https://admin.watwat.be/vrienden/ik-laat-me-doen-door-mijn-vrienden-wat-nu
https://admin.watwat.be/vrienden/wat-kan-ik-doen-om-erbij-te-horen


Tip: Vind je iets niet leuk? Deel het dan niet met andere vrienden! De algoritmes

van sociale media zullen denken dat jij het een leuke video vond en het nog verder

verspreiden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
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