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WERKVORMEN: SOCIAL MEDIA 
 

Inleiding 
 
"Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van deze 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Je ontving 
hierover al een uitgebreid educatief pakket of kan dit pakket nog altijd downloaden op onze site 
www.aivl.be/schrijfzevrijdag.  
 
In dit document bieden we je een aantal extra werkvormen specifiek voor sociale media. We 
spitsen ons toe op de actie tegen kinderarbeid in de Democratische Republiek Congo en reiken 
enkele tips en voorbeelden van social media acties aan.  
 
Bedoeling is dat leerlingen zelf creatief aan de slag gaan en via posts (foto’s, filmpjes enz) op 
social media hun omgeving vragen om mee te doen aan de Schrijf-ze-VRIJdag via de online 
actie op www.aivl.be/kobalt. 
 
Veel succes! 
 

1. Maak een foto en deel (versie 1) 
 

Deze Schrijf-ze-VRIJdag vragen we ondermeer aandacht voor het probleem van kinderarbeid bij 

de ontginning van kobalt. Kobalt wordt gebruikt voor de productie van de lithium-ion-batterijen 

die in bijvoorbeeld smartphones, laptops en elektrische auto’s zitten. Meer informatie over deze 

thematiek vind je in het educatief pakket op www.aivl.be/schrijfzevrijdag. 

 

Het actiemiddel bij uitstek dat al 26 Schrijf-ze-VRIJdagen lang zijn effectiviteit heeft bewezen, 

blijft natuurlijk de traditionele brief. Maar waarom zouden de jongeren zich beperken tot schrijven 

alleen? Deze vraag stellen de jongeren ons ook zelf vaak. En ze hebben een punt. Social media 

bijvoorbeeld biedt een extra mogelijkheid tot actievoeren én tot het betrekken en overtuigen van 

de omgeving over het belang van kinderrechten wereldwijd.  

http://www.aivl.be/schrijfzevrijdag
http://www.aivl.be/kobalt
http://www.aivl.be/schrijfzevrijdag
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Een van de manieren waarop je via social media kan actievoeren en een boodschap verspreiden 

is via foto’s. De opvallende sticker die Amnesty voor deze Schrijf-ze-VRIJdag ontwikkelde, kan 

daarbij handig gebruikt worden.  

 

Nog geen stickers? Bestel ze snel via www.aivl.be/schrijfzevrijdag (hou 

wel rekening met een levertijd van enkele dagen!)  

 

Hoe kan je de stickers gebruiken?  

 

- Deel de stickers uit aan alle leerlingen die deelnamen aan de Schrijf-ze-VRIJdag. Druk 

ze op het hart de sticker op te kleven op elektronica waar een lithium-ion-batterij inzit of 

er iets anders creatiefs mee te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld verschillende telefoons 

bekleven en deze op een originele, grappige manier positioneren. Vervolgens kunnen ze 

een foto van hun creatie te posten op Instagram, Snapchat, Facebook,… 

 

 
 

http://www.aivl.be/schrijfzevrijdag
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- Laat leerlingen op zoek gaan naar elektronica in jouw school waarin 

lithium-ion batterijen aanwezig zijn. Laat ze er een sticker op kleven, een 

foto nemen en deze posten op social media.  

Opm: de stickers zijn makkelijk verwijderbaar indien nodig. 

 

 

 

     
 

 

Let op:  

- Wanneer je de foto post op social media, vergeet de actie-oproep en url niet: “Kom in 

actie tegen kinderarbeid op www.aivl.be/kobalt”.  

- Vermeld ook telkens de hashtags 

#SchrijfzeVRIJdag #amnesty.  

- Je kan ook steeds Amnesty International taggen: 

o Twitter: @amnestyvl 

o Facebook: 

facebook.com/AmnestyVlaanderen/ 

o Instagram: @amnestyvlaanderen 

- Op die manier kan Amnesty International de foto’s makkelijk delen via de eigen kanalen 

om zo het werk van jouw leerlingen in de kijker te zetten.  

 

2. Maak een foto en deel (versie 2) 
 
Leerlingen van hun smartphone of gewone gsm zelf een actietool maken. Op het scherm van je 

smartphone kan je namelijk tekst typen of kleven. Met verschillende leerlingen samen kan je zo 

een statement tegen kinderarbeid vormen, hier een foto van nemen en deze delen op social 

media. 

 

 
Vermeld telkens de hashtags 

#SchrijfzeVRIJdag #amnesty. 

http://www.aivl.be/kobalt
http://www.twitter.com/amnestyvl
https://www.facebook.com/AmnestyVlaanderen/
http://www.instagram.com/amnestyvlaanderen
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Hoe ga je tewerk? 

 

- Optie 1: schrijf een woord met zwarte stift in drukletters op een rechthoekig stukje papier 

of op een groot etiket. Kleef dit etiket of papier op je smartphone. Gebruik eventueel wat 

plakband om het scherm niet te beschadigen.  

 

- Optie 2: er bestaan verschillende applicaties voor smartphones waarmee je tekst op het 

volledige telefoonscherm kan weergeven.  

Voorbeelden hiervan zijn:  

o Large Type of Make it big te vinden in de ITunes Store. 

o Embiggen te vinden in Google Play. 

Leerlingen kunnen zo’n applicatie downloaden en installeren op hun smartphone en het 

vervolgens gebruiken om er woorden mee te typen. 

 

Voorbeeldzinnen: 

- MET - KINDER - RECHTEN - SPEEL - JE – NIET 

- GEEN - KINDERARBEID - IN - MIJN – SMARTPHONE / ONZE – SMARTPHONES / 

MIJN TELEFOON / MIJN GSM / MIJN TABLET 

- STOP – KINDER - ARBEID. VOER - ACTIE OP-  AIVL.BE/KOBALT 

 

Neem vervolgens een foto van de zin die je zo samenstelt en post hem op social media. 

 

Let op:  

- Wanneer je de foto post op social media, vergeet de actie-oproep en url niet: “Kom in 

actie tegen kinderarbeid op www.aivl.be/kobalt”.  

- Vermeld ook telkens de hashtags #SchrijfzeVRIJdag #amnesty.  

- Je kan ook steeds Amnesty International taggen =  

o Twitter: @amnestyvl 

o Facebook: facebook.com/AmnestyVlaanderen/ 

o Instagram: @amnestyvlaanderen 

- Op die manier kan Amnesty International de foto’s makkelijk delen via de eigen kanalen 

om zo het werk van jouw leerlingen in de kijker te zetten.  

https://itunes.apple.com/us/app/largetype-full-screen-text/id568459406?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/make-it-big/id479282584?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.briercan.embiggen&hl=nl
http://www.aivl.be/kobalt
http://www.twitter.com/amnestyvl
https://www.facebook.com/AmnestyVlaanderen/
http://www.instagram.com/amnestyvlaanderen
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3. Maak je eigen filmpje en deel 
 

Een van de manieren waarop je via social media kan actievoeren en een boodschap verspreiden 

is via filmpjes. Social video is namelijk erg populair momenteel. Ga daarom samen met je 

leerlingen aan de slag en maak een filmpje. 

 

Idealiter kan je met de leerlingen samen brainstormen over een mogelijk scenario. We reiken je 

alvast enkele mogelijke pistes aan:  

 

 Maak samen met de leerlingen enkele grote pancartes met daarop slogans die oproepen 

tot actie. De leerlingen kunnen hun creativiteit de vrije loop laten. Film ze met de 

pancartes op een (originele) locatie in of buiten je school. De leerlingen van de vrije 

basisschool Maria Boodschap in Brussel maakten alvast een gelijkaardig filmpje dat als 

inspiratie kan dienen: https://youtu.be/6nYuLFk8TGY  

 

 
 

 Op een locatie in je school (bijv. zandbak, tuin, plantsoentje) zijn kinderen aan het werk 

in een geïmproviseerde mijn. Ze zijn zand aan het zeven, stenen aan het kappen,… Dit 

alles in smerige omstandigheden (besmeurd gezicht, vuile kleren…). Afgesloten wordt 

met de tekst: “Kinderarbeid kan niet bij ons. In de Democratische Republiek Congo ook 

niet.”  

 
 

 Je kan ook werken met contrasten: kinderen aan het werk in de geïmproviseerde mijn 

worden geconfronteerd met Pokemon Go!-jagers bijvoorbeeld. 

 

Jonge mijnwerkers aan het werk in DRC 

https://youtu.be/6nYuLFk8TGY
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 Laat de leerlingen korte interviewtjes afnemen met medeleerlingen. Mogelijke vragen zijn 

‘heb je een smartphone?’, ‘weet je waarvan en hoe de batterij gemaakt is?’. Zoom 

vervolgens in op de reactie van de ondervraagde leerlingen op het antwoord.  

 

Enkele extra tips: 

- Hou het filmpje kort: een halve minuut tot ca. twee minuten is ideaal. 

 

- Neem op het einde een duidelijke actie-oproep op. Ingesproken, geschreven op een 

blad papier waarop ingezoomd wordt, in de aftiteling,… op verschillende manieren kan je 

de volgende oproep opnemen: “Kom in actie tegen kinderarbeid op www.aivl.be/kobalt.” 

 

- Het filmpje moet niet per se professioneel gefilmd, gemonteerd, van aftiteling en 

ondertiteling voorzien zijn. Het mag gerust met de smartphone gemaakt zijn, zonder 

enige montage of franjes. Dit maakt het geheel vaak net authentieker en spreekt meer 

aan. 

 

Is het filmpje klaar? Post het nu op de Youtube en andere 

social media accounts van je school. Natuurlijk worden ook 

de leerlingen aangemoedigd om het zoveel mogelijk op 

hun eigen accounts te posten en delen met vrienden. 

 

Let op:  

- Wanneer je het filmpje post op social media, neem in de beschrijvende tekst ook steeds 

de actie-oproep “Kom in actie tegen kinderarbeid op www.aivl.be/kobalt” op.  

- Vermeld ook telkens de hashtags #SchrijfzeVRIJdag #amnesty.  

- Je kan ook steeds Amnesty International taggen =  

o Twitter: @amnestyvl 

o Facebook: facebook.com/AmnestyVlaanderen/ 

o Instagram: @amnestyvlaanderen 

 

Op die manier kan Amnesty International het filmpje makkelijk delen via de eigen kanalen 

om zo het werk van jouw leerlingen in de kijker te zetten.  

Foto’s en filmpjes met ons delen? 
 

Je kan de foto’s en video’s van de Schrijf-ze-VRIJdagactie in jouw school ook rechtstreeks aan 

Amnesty International bezorgen : 

- mail ze naar info@aivl.be 

- laad ze op op onze Tumblr-account  http://schrijfzevrijdag.tumblr.com/submit  

 

Bedankt! 

Nog vragen?  
 
E-mail naar NickV@aivl.be of telefoneer naar 03 271 16 16.  
 
AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW  
Kerkstraat 156  
B – 2060 Antwerpen   
www.aivl.be 

 
Vermeld telkens de hashtags 

#SchrijfzeVRIJdag #amnesty. 

http://www.aivl.be/kobalt
http://www.aivl.be/kobalt
http://www.twitter.com/amnestyvl
https://www.facebook.com/AmnestyVlaanderen/
http://www.instagram.com/amnestyvlaanderen
mailto:info@aivl.be
http://schrijfzevrijdag.tumblr.com/submit

