Beschermingsgids: Sociale media en communicatie
In dit document bieden we je best practice-richtlijnen voor het gebruik van sociale media en
communicatiehulpmiddelen in verband met je door vrijwilligers ondersteunde Raspberry Pi
Foundation-activiteit (bijv. Code Club/CoderDojo/Raspberry Jam). Deze richtlijnen mogen
niet worden gewijzigd.
Als algemene regel geldt dat je geen privéberichten stuurt naar, of ontvangt van, kinderen die
je sessie of activiteit bijwonen, noch via hun persoonlijke sociale media-accounts, noch via
accounts van de activiteit. Daarnaast plaats je geen foto's of video's van een kind op een
social media platform, tenzij je de juiste toestemming hebt. Voor de doeleinden van dit
document: een kind is iemand jonger dan 18 jaar.
Hieronder volgen richtlijnen voor het gebruik van een aantal populaire sociale
mediaplatforms als onderdeel van het uitvoeren van je activiteit. Je gebruikt mogelijk andere
platforms — in dergelijke gevallen gelden de algemene punten die hier worden genoemd nog
steeds.
Je kunt persoonlijk over deze richtlijnen praten met de kinderen en hun ouders wanneer je de
'regels' van je activiteit uitlegt.
E-mail
Je mag niet één-op-één met kinderen communiceren via e-mail.
Als je via e-mail met een kind moet communiceren, neem dan altijd een ouder/voogd, of de
leraar voor een schoolactiviteit, in het bericht op. Als je geen e-mailadres van een ouder of
leraar hebt, vraag je het kind eerst om deze informatie en voeg je een andere vrijwilliger toe
aan deze e-mail.
Als je een e-mail naar meerdere mensen stuurt, verberg dan altijd hun contactgegevens om
te voorkomen dat je e-mailadressen van ouders of kinderen met andere ontvangers deelt.
Facebook
Je mag geen Facebook-vrienden zijn met kinderen die jouw activiteit bijwonen.
Je kunt een Facebook-groep oprichten voor je activiteit en communiceren binnen deze
groepsomgeving voor het organiseren van sessies of het helpen met projecten.
Communiceer niet één-op-één via direct messaging met kinderen en antwoord niet op hun
direct messages.
Twitter en Instagram
Je mag de accounts van kinderen niet volgen of hen rechtstreeks berichten sturen op deze
sociale-mediaplatforms. Kinderen kunnen de accounts van jouw activiteit volgen als je die
hebt.
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WhatsApp
Je mag WhatsApp niet gebruiken om te communiceren met kinderen die jouw activiteit
bijwonen.
Je kunt groepen met andere vrijwilligers ouder dan 18 jaar maken voor de organisatie van je
activiteit.
Snapchat
Je mag geen Snapchat-vrienden zijn met kinderen die jouw activiteit bijwonen.
LinkedIn
Je mag kinderen niet rechtstreeks berichten, en ook niet reageren op hun directe berichten,
op LinkedIn.
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