
VEILIG ONLINE & MEDIAWIJS



WIFI-GENERATIE

Kenmerken:

Technisch razendsnel

Online/ offline bestaat niet 

Alles moet nu

Wil gratis content

Wisselt uit 

Legt alles vast 

Continu traceerbaar  

Technisch razendsnel, maar wel 
vogelvrij!

‘De digitale generatie’ → kloof met ouders 



Feiten en cijfers

• In bijna alle gezinnen met kinderen is een televisie (97%) of laptop 
aanwezig (91%). Drie van de vier gezinnen met jonge kinderen (77%) 
heeft ook een tablet in huis. 

• Jongeren tussen de 8 en 12 jaar gebruiken +/- 4,5 uur per dag hun tablet 
of telefoon

• Jongeren tussen de 13 en 17 jaar gebruiken 6-9 uur per dag hun telefoon 
of tablet.

• Van die tijd wordt 39% gespendeerd aan muziek, film en lezen.

• Tiktok en Instagram hebben beide 1 miljard gebruikers. 

• Iedere seconde worden er 9000 foto’s gedeeld via snapchat



SOCIAL MEDIA / INTERNET – WAAROM?

‘Ik ben online, dus ik besta’

Sociaal

Identiteit

Informatie



IDENTITEIT

Profileren

Status 

Jezelf promoten

Online imago

Creativiteit 

Groepsdruk

ID diefstal;

Jezelf voordoen 
als een ander

Digitale sporen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.waalhaven-group.nl/group/whg-at-linkedin&ei=RsgSVe3_CYPvUJvygsgK&bvm=bv.89184060,d.d24&psig=AFQjCNF80X0c-7P0ie7sH2i2TTgEc4ving&ust=1427380675296266


INFORMATIE

Overal 
toegankelijk

Zoekmachines

Op 
verschillende 

manieren 
aangeboden

Info over school 
buiten 

schooltijden 

Infobesitas

FOMO; fear of 
missing out

SMS; Social
Media Stress

Wat is juist?



SOCIAAL

Altijd contact 
mogelijk

Foto’s / video’s 
delen

Bereikbaar voor 
ouder(s)

Samen gamen

Digitale agenda

Privacy

Verslaving

Sexting 

Porno / geweld

Cyberpesten 

Samen alleen



WAAROM TOEZICHT HOUDEN?

hebben een 
puberbrein

weten NIET alles 
(al denken ze van wel)

zijn 
onvoorspelbaar

denken niet 
na over de 
gevolgen

zijn (te) goed van 
vertrouwen

Waar is Chris?

https://www.youtube.com/watch?v=RIi3h6519KE


Wat in het echte leven niet mag, mag op het 
internet ook niet! 

Er gelden namelijk dezelfde wetten en regels die 
vastgelegd zijn in het wetboek van strafrecht. 

Strafbare feiten zijn op internet wat lastiger te 
herkennen en ook niet altijd zichtbaar. 

WAT IS ONLINE STRAFBAAR?



WAT IS ONLINE STRAFBAAR?

BedreigingCyberpesten

Webcam 

misbruik
SextingVirtuele

diefstal

Hacken

Smaad/Laster
Dealen

Oplichting ID-fraude

Grooming

scary.mov
InternetSOA.mov


https://www.youtube.com/watch?v=JNA_Ae6p3R4



WAT KAN IK ALS OUDER DOEN?



▪ Wees ondersteunend over internet

▪ Maak gebruik van de expertise van het kind

▪ Online is gewoon gedrag

▪ Een foutje maken mag

▪ Meekijken en vragen

▪ Instrueren en luister naar het “niet pluis” gevoel

▪ Neem drempels weg

▪ Bespreek positief gedrag

▪ Maak de regels samen

▪ Wees een voorbeeld als ouder

TIPS



www.meldknop.nl

www.mijnkindonline.nl

www.pestweb.nl

www.helpwanted.nl (meldpunt kinderporno)

www.meldpunt.nl (discriminatie)

www.vraaghetdepolitie.nl

www.digidreumes.nl

www.veiliggamen.nl

www.mediawijsheid.nl/ouders (gratis online cursus 

mediaopvoeding) 

reguliere hulpverlening

EXTRA INFO

http://www.meldknop.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.helpwanted.nl/
http://www.meldpunt.nl/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/
http://www.digidreumes.nl/
http://www.veiliggamen.nl/
http://www.mediawijsheid.nl/ouders

