
 

  

 

Internet is cool……maar soms ook 
minder cool 
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Slim en safe met de mobiele telefoon.  

 
In Nederland gebruikt bijna elke jongere een mobiele telefoon. Zo’n 98% 

van de jeugd is online. Een fantastische manier om met elkaar in contact 
te komen en blijven.  

In het kader van ‘veilig internet’ spreken wij op scholen met leerlingen 
over de mogelijkheden en eventuele risico’s van online contact. Is iemand 

wel echt wie hij zegt dat hij is? Wat doe je als iemand wordt 
buitengesloten in een online groep? Hoe makkelijk is het om informatie 

over jezelf te veranderen als het eenmaal tussen de zoekresultaten op 
Google staat?  

Het vertrouwen tussen kinderen en hun ouders staat daarbij centraal. 
Kinderen en jongeren zijn handig op het internet, terwijl volwassenen 

meer ervaring hebben in de ‘echte’ wereld. Het gaat erom dat in gezinnen 
en op school de samenwerking wordt gezocht om van beide kwaliteiten te 

profiteren. 
 

Deze folder geeft u praktische informatie, zodat u weet wat u kunt doen 

om jongeren op dit gebied op te vangen en te begeleiden. Jongeren 
kunnen er de meest voorkomende valkuilen uithalen en daar van leren. 

Ook staan er een aantal websites in waar u meer informatie over de 
genoemde onderwerpen kunt vinden of eventueel hulp kunt inschakelen. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IadiGxrTIYs


 

Tips voor jongeren:  

1. Wees voorzichtig met je privé gegevens op internet.  
2. Plaats liever geen foto’s of filmpjes van jezelf op internet.  

3. Foto’s/filmpjes nemen van een ander? Vraag het hem/haar eerst.  

4. Word je gecyberpest? Zoek steun bij vrienden of volwassenen of ga 
naar meldknop.nl. 

5. Spreek nooit zomaar af met iemand die je online hebt leren kennen. 
Neem altijd een volwassene mee. 

6. Doe online nooit wat je offline ook niet doet! 

 
Tips voor ouders: 

  
1. Spreek af wat privé gegevens zijn.  

2. Spreek af wat u en uw kind onder onbekenden en vreemden 
verstaan.  

3. Maak uw kind weerbaar. Leer hem/haar wat het effect is van 
geschreven woorden en maak ze duidelijk dat ze nooit moeten 

afspreken met iemand die ze alleen van internet kennen. 
4. Maak duidelijke afspraken met uw kind over welk online gedrag u 

verwacht. Denk hierbij aan het delen van persoonlijke gegevens, het 
delen van foto’s/filmpjes.  

5. Wijs uw kind de weg. Uw kind kan zich schamen of om een andere 
reden niet bij u komen. Zorg dat uw kind weet bij welke 

hulpinstanties hij/zij terecht kan. Bijv. meldknop.nl.  
6. Kraak niets af, maar blijf altijd in contact met uw kind.  

 
Cyberpesten:  
 

Pesten is van alle tijden. Cyberpesten geeft een nieuwe dimensie aan het 
treiteren. Het gebeurt op afstand en vaak anoniem. De gevolgen kunnen 

groot zijn. Bovendien: als nare filmpjes of foto’s op internet staan kan het 
lastig zijn om deze er weer vanaf te krijgen.  

Actiepunt 1: probeer zelf actie te ondernemen. Vraag hulp van mensen die 

je vertrouwt, zoals ouders, vrienden op vriendinnen, een docent of 
vertrouwenspersoon.  

Actiepunt 2: Neem altijd contact op met de beheerder van de site waar 
ongewenste foto’s of ander materiaal op staat. Vraag deze onmiddellijk te 

verwijderen. Op helpwanted.nl staat hoe je problemen aan social media 
platformen, zoals Instagram en Snapchat, kunt rapporteren. Lukt het niet 

om een foto zo te verwijderen doe dan een melding bij meldknop.nl.  
Actiepunt 3: Als je wordt afgeperst, bedreigd, gechanteerd of op een 

andere manier onder druk gezet wordt neem dan contact op met de 
politie. Zorg voor bewijs, print de chat, tekst of foto uit.  

  



 

 
 
Sexting: 

 
Sexting is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of 

tekstberichten door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties 
zoals WhatsApp, Facebook, YouTube en Instagram. De risico’s van sexting 

zijn letterlijk grenzeloos. Om jezelf te beschermen tegen de negatieve 
gevolgen van sexting zijn er een paar dingen die je kunt doen. Het 

belangrijkste advies is om op seksueel gebied niets te doen wat je niet 

wilt of waar je spijt van kunt krijgen. Als je overweegt aan sexting te 
doen, wees je er dan van bewust dat alles wat je op het internet plaatst in 

principe voor altijd teruggevonden kan worden. Zodra je foto’s, video’s en 
uitspraken online plaatst, kan het een eigen leven gaan leiden en heb jij 

er in veel gevallen geen controle meer over.  
 

 
 

Handige websites:  
 

www.helpwanted.nl   (informatie over of melding doen van seksueel misbruik 
via internet) 

 
www.meldknop.nl   (tips, advies en melding doen van online incidenten 
 
www.kindertelefoon.nl (praten over je problemen) 
 

www.pestenislaf.nl  (over cyberpesten) 
 

www.veiliginternetten.nl (informatie over allerlei facetten van veilig internet) 
 
www.mediawjsheid.nl (informatie over veilig en slim gebruik van (digitale) media) 
 
www.mediaopvoeding.nl (dé vraagbaak voor ouders over jeugd en veilig internet) 
 
mijnkindonline.nl  (informatie over mediaopvoeding) 
 
www.vraaghetdepolitie.nl (voor het antwoord op al uw vragen over veiligheid) 
 

www.onuitwisbaar.nu (tips en advies bij sexting) 
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