
TIKTOK
GUIDELINE
VOOR VOLWASSENEN

Wat is TikTok? 

Hoe werkt het?

TikTok is een platform met video’s van 15 seconden en is enorm populair, vooral bij 
kinderen. Inmiddels heeft het meer dan 500 miljoen maandelijks actieve gebruikers, in 
de US maar liefst 27 miljoen en in ons land zijn er al ruim een miljoen TikTok accounts. 
TikTok was eerst Musica.ly, is in 2018 overgenomen door Chinese ByteDance en heeft 
inmiddels allang niet meer alleen met muziek te maken. 

Open je de app voor het eerst? Dan zie je een ‘For You’-gedeelte. 
Hier zie je TikTok-video’s van mensen die je niet kent. Zo raak 
je geïnspireerd om zelf een leuke video te maken en om 
(populaire) mensen te volgen op het platform. 

Zijn jouw kinderen actief op TikTok? Wij geven je graag meer 
informatie over hoe TikTok werkt.

Zit je al wat langer op TikTok? Dan zie je hier content van 
bekenden en van onderwerpen die je vaker hebt geliket. Klik 
op de Following-knop om mensen te volgen. Met de loep 
linksonder kun je zoeken naar gebruikers, hashtags en num-
mers die mensen in hun post gebruiken. 

Aan de rechterkant van de app staan de bekende iconen: 

Aan de onderkant van de app zie je de volgende iconen:

Linksonderin de video zie je wie het videobericht plaatst, de 
hashtags en welke muziek te horen is.

1. Bespreek het gebruik van TikTok met jouw kind 
en help ze evt. een account aan te maken. Je kunt 
kiezen voor een openbaar account maar ook voor 
een privé-account.

2. TikTok is voor kinderen vanaf 13 jaar. T/m 18 
jaar hebben ze toestemming nodig van een ouder.

3. Leg uit dat jouw kind niet alles zomaar moeten 
delen. Veiligheid voor alles. Vind je een video van 
je kind ongepast? Verwijder deze via het icoon “...” 
rechtsboven. Je kunt ook het account eventueel ver-
wijderen.

4. Vertel jouw kind dat ze beter geen vriend kun-
nen worden met iemand die ze niet kennen.

Like  Reageer  Delen

De ‘homepagina’. Deze kun je refreshen voor 
nieuwe feed.

Het ontdekgedeelte. Hier kun je nieuw talent
ontdekken.

Dit is de knop om zelf een video te maken.

Hier vind je jouw persoonlijke meldingen.

Dit is jouw eigen profiel.

Ook meer halen uit je social media? 

              Neem contact op! 

www.socialmediamonteur.nl010 7423122 
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Zo begeleid je jouw kind

5. Maak samen met jouw kind een video (evt op 
jouw ‘volwassen’ account). Wil je jouw video niet open-
baar maken? Je kunt het filmpje ook delen via e-mail 
of bijv. Whatsapp.

6. Het is leuk om een duet met jouw kind te doen. 
Dat doe je zo: Je volgt elkaar. Een van de twee begint 
met opnemen. Plaats de video en laat de ander op het 
“…” icoon rechtsboven klikken. Selecteer “start duet” 
en het duet begint.

7.  Kies de functie ‘Digitaal welzijn’ als je niet wil dat 
jouw kind ongepaste content ziet. Deze functie vind 
je bij “…” rechtsboven. Hier kun je ook “schermtijdbe-
heer instellen en “beperkte modus” kiezen (blokkeren 
van niet gezinsvriendelijke content).  

8.  Wil je van jouw kind een TikTok ster maken? Dan 
moet je het account op ‘openbaar’ zetten. Pas op dat 
jouw kind niet geobsedeerd raakt van likes en ‘virtuele 
acceptatie’. Volg je kind en moedig veilig gedrag aan.

Ga naar onze website en vind nog heel veel 
andere social media guidelines!


