TIKTOK VOOR BEGINNERS
TikTok is een social media app waarmee je korte muziekvideo’s (max. 15 seconden) kan
maken en delen. De app, die eerder bekend was als Musical.ly, beschikt over heel wat
populaire liedjes waarop je kan playbacken in je clip. Jonge tieners willen vooral een origineel
filmpje maken en veel likes en ‘fans’ (volgers) verzamelen. Je kan je instellingen zo aanpassen
zodat jij jouw fans eerst moet goedkeuren, maar veel kinderen maken er een sport van om
zoveel mogelijk fans te hebben.

Wat je zeker moet weten over TikTok
1. Hoe werkt het? Z
 odra je een account aanmaakt, is dat automatisch openbaar: iedereen kan je
profiel zien en dus ook contact opnemen. Uiteraard kan je nadien je profiel wel afschermen, zodat
enkel je vrienden het kunnen bekijken en met je kunnen chatten. ‘Echte’ accounts van bekende
mensen kan je herkennen aan het kroontje. Verder zijn er ook filters en effecten om je filmpjes extra
leuk te maken. Zo kan je beelden versnellen, vertragen of zelfs een duet maken met iemand in een
andere kamer.
2. Op TikTok zijn er wekelijks c
 hallenges of uitdagingen. Door een hashtag te gebruiken, kunnen
anderen die deze hashtag volgen ook jouw video zien. Kies hiervoor een thema dat je leuk vindt en
ga de strijd aan!
3. Reclame op TikTok is zeker aanwezig, maar zit soms een beetje verstopt. Zo maken bekende
TikTokkers reclame door bepaalde producten te gebruiken in hun filmpjes of promoot TikTok
bepaalde liedjes zodat je ze meer gebruikt in je filmpjes. Ook bekende artiesten zelf maken via
TikTok vaak reclame voor hun nieuwe liedjes? Ze dagen TikTokkers uit om een leuk filmpje te maken
met het nieuwe nummer en belonen de tofste video’s met een persoonlijke reactie.
4. Risicovolle, betalende functie. O
 p zich is het niet vreemd dat je in-app aankopen kan doen, maar
bij TikTok gebeurt het wel eens dat TikTokkers tijdens een livestream een duet of een andere
beloning beloven aan de TikTokker met de hoogste gift. Deze gifts of cadeautjes worden omgezet in
‘diamonds’, die aantonen hoe populair een TikTokker is. Om cadeautjes te kunnen geven, moet je
‘coins’ aankopen in de app. Gelukkig zijn er ook veel TikTokkers die het niet oké vinden om geld te
vragen en hun volgers oproepen om dat zeker niet te doen.

Tips voor jou als leerkracht
# Spoor je leerlingen aan om trouw te blijven aan zichzelf! W
 at ze anderen ook zien doen, het is
voor kinderen belangrijk dat ze zichzelf blijven. Veel likes scoren met louter iets na-apen is niet zo
moeilijk, maar willen ze dat wel? Praat erover met je klas. Zo kan hun zelfbeeld zich op een gezonde
manier ontwikkelen.
# Overleg samen met je leerlingen wat oké is en wat niet. Een dansfilmpje op TikTok moet kunnen,
maar misschien niet in zo’n klein topje?
# Raad je leerlingen aan hun profiel af te schermen. V
 eel kinderen beseffen niet helemaal dat
TikTok een sociaal netwerk is en dat ze bijgevolg hun video's en informatie delen met vreemden.
Gelukkig kunnen ze hun profiel afschermen door in de instellingen (het tandwieltje) te kiezen voor
‘privé-account’. Op deze manier kunnen enkel hun vrienden het proﬁel bekijken en met hen chatten.
# Kortom: gebruik de populariteit van de app als een startpunt om te praten over privacy, het
beschermen van je eigen identiteit, het belang van likes, enzovoort. Neem voor deze onderwerpen
zeker ook een kijkje naar de andere themafiches!

Aan de slag
DSVM Extra: TikTok… Wie is daar?
www.deschaalvanm.be/pagina/tiktok-wie-daar
DSVM EXTRA biedt korte lessen voor het 5de en 6de leerjaar
over mediawijze thema's.

Jungle Web
www.mediawijs.be/tools/jungle-web
Een offline educatief spel met 48 kaarten over digitale media en
online activiteiten.

Enter Escape
www.mediawijs.be/tools/enter-escape
Een digitale escape game voor kinderen en jongeren over veilig
en verantwoord sociaal media gebruik.

Klik-en-print: Pretchat
www.mediawijs.be/tools/medianestbe-praat-je-kind-pretch
at-spel
Een spel met #waarheid #durven #doen kaartjes over
mediawijsheid om op een leuke manier met elkaar te praten.

Leesvoer
Website - Veilig online
 www.veiligonline.be
Website - Mediahelpdesk
www.mediahelpdesk.be

Website - Ik beslis
www.ikbeslis.be

Reeks - Mediawijsheid
www.klasse.be/reeks/mediawijsheid

Thema - ‘Sociale media’ op
MediaNest

www.medianest.be/thema/sociale-media

Boek - (W)onderwijze media:
www.mediawijs.be/wonderwijzemedia

