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INLEIDING
Kinderen maken al op jonge leeftijd gebruik van het internet: ze chatten met elkaar, ze wisselen foto’s en
filmpjes uit, ze spelen spelletjes, ze gaan er op zoek naar informatie… Het internet biedt kinderen ook tal
van mogelijkheden om in contact te komen en te experimenteren met relaties en seksualiteit. Ze surfen
naar erotische sites, via profielsites en de chat wordt er geflirt en worden er afspraakjes gemaakt. Ze sturen
elkaar seksueel getinte berichtjes of sexy beeldmateriaal en sommige tieners dagen elkaar uit om spelletjes
te spelen met de webcam: een truitje omhoog, een broek uit…
Dat kinderen online seksueel gedrag stellen of naar pornosites surfen is trouwens helemaal niet abnormaal
of onrustwekkend: ze zitten op het hoogtepunt van hun seksuele ontwikkeling (zie kader p. 60), wat gepaard
gaat met de nodige nieuwsgierigheid en experimenten.
Deze nieuwsgierigheid en experimenten zijn ook helemaal niet negatief. Integendeel. Al doende leren ze
wat sociaal wel of niet acceptabel is, wat ze wel en niet willen, waar hun eigen grenzen en die van anderen
liggen... Het internet biedt in dit ontwikkelingsproces enorme voordelen, want kinderen kunnen er oefenen
met relaties en gevoelens en ongestoord zoeken naar informatie over seks en relaties.
Maar aan dit internetgebruik zijn ook een aantal risico’s verbonden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld persoonlijke informatie doorgeven of ongewenst in contact komen met pornografie of gewelddadige inhoud. En
kinderen die veel naar porno kijken, zouden een vertekend beeld kunnen krijgen van seksualiteit. Bovendien
durft men op het internet – veilig achter het scherm – over het algemeen meer dan tijdens face-to-face
contacten. Daardoor gebeurt het ook dat men te ver gaat, waardoor cyberpesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt op internet.
We moeten kinderen inlichten over deze risico’s, zodat ze hier bewust mee leren omgaan. Ouders dragen in
deze mediaopvoeding een grote verantwoordelijkheid, maar ook het onderwijs heeft hier een belangrijke
rol in te spelen. Want de realiteit is dat er thuis amper gepraat wordt over relaties en seks op internet.
Enkel wijzen op de risico’s volstaat echter niet. Het is belangrijk dat we kinderen ook leren nadenken over
waar hun eigen grenzen en die van anderen liggen. En dat deze grenzen kunnen verschillen, bijvoorbeeld
voor meisjes en voor jongens. We dienen hen dus enkele regels voor communicatie op internet aan te leren:
een cursus ‘Netiquette’, waarin respect, kritische zin en aandacht voor privacy centraal staan.
Volgens Sensoa moet dit onderwerp al aangekaart worden in de laatste graad van het basisonderwijs. Vanaf
die leeftijd gaan kinderen immers al vaak, zonder al te veel controle, via internet contacten leggen. Dit
lespakket bundelt daarom een aantal methodieken waarmee je 10- tot 12-jarigen veilig internetgebruik
aanleert, met de focus op veilig seksueel gedrag online.
Je hoeft trouwens geen expert te zijn om mediaopvoeding te geven. Het volstaat om te weten wat je leerlingen doen op internet, en hoe ze dat ervaren. Voor je aan de slag gaat, raden we je daarom aan om de
achtergrondinformatie (p. 59) door te nemen. In de woordenlijst (p. 63) sommen we bovendien enkele populaire internettoepassingen en –termen op.
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1

HET LESPAKKET

1.1 Doelstellingen
Dit lespakket zet aan tot gesprekken over ervaringen en risico’s op internet. Kinderen willen immers graag
praten over wat ze meemaken op internet, maar doen dit niet omdat ze denken dat volwassenen hen toch
niet begrijpen. Je zal dan ook merken dat het onderwerp internet veel los kan maken bij je leerlingen. Je
rol als leerkracht is vooral begeleidend en ondersteunend: sta open voor hun verhalen en ervaringen.
Start het gesprek altijd met het bespreken van de leuke kanten van internet, het heeft geen zin om enkel
te focussen op de gevaren van het internet. Pas daarna kaart je de risico’s van internet aan. Vervolgens kan
je de leerlingen zelf hun ervaringen laten vertellen, en de oplossingen die ze hiervoor bedacht hebben. Op
www.clicksafe.be/leerkrachten vind je een checklist van de zaken die je kan aankaarten bij een gesprek
over veilig internet.
Dit lespakket bevat een aantal methodieken waarmee je leerlingen leert:
• Welke functies internet en nieuwe media vervullen met betrekking tot vriendschap, relaties en seks.
• Hoe ze betrouwbare informatie kunnen vinden en de confrontatie met ongewenste, choquerende
websites kunnen vermijden.
• Seksueel expliciete beelden op internet en stereotiepe beelden in de media kritisch te benaderen.
• Bewust om te gaan met het vrijgeven van informatie (van zichzelf en anderen) op internet.
• Zichzelf te presenteren op een acceptabele manier (voor zichzelf en de omgeving) op internet.
• Zich te houden aan de regels van communicatie via internet.
• Cyberpesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag via internet en nieuwe media te voorkomen.
Dit lespakket komt tegemoet aan verschillende eindtermen voor het lager onderwijs (zie kader).

Kids in Cyberland en het leerplan
Leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT
2.
5.
6.
7.
8.

De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te
communiceren.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Sociale Vaardigheden
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen toe door
signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
1.8. De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.
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Eindtermen leergebied Wereldoriëntatie
3.1. De leerlingen drukken in een niet-conflict geladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
3.2. De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en
kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.
3.4. De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar
herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
3.5. De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze
minder sterk zijn.
4.5. De leerlingen beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de reclame en de media.
7. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

1.2 Methodieken
Dit lespakket bevat verschillende methodieken waaruit je, afhankelijk van de beschikbare tijd en het niveau
van je klas, zelf één of meerdere lessen kan samenstellen. Deze methodieken zijn onderverdeeld in drie
grote thema’s: zelfpresentatie en privacy, respectvol communiceren en kritisch omgaan met informatie en
beelden. Bij de methodieken horen werkbladen voor de leerlingen en begeleiderfiches met meer informatie
en tips over het onderwerp voor de leerkracht.
Thema 1: Wie ben ik op internet?
Op profielpagina’s, tijdens het chatten en in games meten kinderen zich een online identiteit aan. Soms
gaat de informatie die zij in dit proces over zichzelf vrijgeven wel ver. Zij zien immers de publiekelijkheid
van internet niet in. Zo hebben kinderen vaak niet door dat de informatie op hun profiel openbaar is, dit wil
zeggen dat niet alleen hun vrienden, maar ook allerlei andere mensen het profiel kunnen zien.
• Mijn online imago
Profielsites, zoals Netlog, zijn ontmoetingsplaatsen waar jongeren (vanaf 13 jaar) informatie over zichzelf
delen en hun online sociale netwerk uitbreiden. Het gebeurt vaak dat jonge kinderen een oudere leeftijd
opgeven om een profiel te kunnen aanmaken. Met behulp van echte profielen van jongeren uit hun regio,
doe je de leerlingen nadenken over iemands imago op het net. Denken je leerlingen dat mensen de waarheid
spreken op internet? Of zouden ze zich anders, of mooier voordoen dan ze in werkelijkheid zijn? En wat zegt
een foto of een nickname over jou?
• Privé of niet privé?
Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met het begrip privacy. Wat je op internet plaatst, kan door iedereen
gelezen worden. Welke informatie zouden je leerlingen op een profiel zetten? En wat zijn eigenlijk juist
privégegevens?
• Een publieke plaats
Aan de hand van deze methodiek maak je de publiekelijkheid van internet duidelijk. De leerlingen maken
een vriendenboekje, waarmee de verschillen tussen ‘offline’ publiceren en publiceren op internet duidelijk
worden. Zo worden je leerlingen ervan bewust dat op internet niets anoniem is.
Thema 2: Ik en de ander op internet
Contact leggen en communiceren is vanaf het einde van de lagere school de belangrijkste reden om online
te zijn. Vooral chatten via ‘Instant Messaging’, bijvoorbeeld via MSN, is populair bij kinderen. We moeten
hen daarom enkele gedragsregels aanleren voor de omgang met anderen op internet.
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• Mijn internetvriend(in)
Kinderen die iemand leren kennen op internet, doorlopen meestal een proces met verschillende stappen.
In de eerste stap wordt bijvoorbeeld het e-mailadres doorgegeven, vervolgens profielgegevens (hobby’s,
leeftijd, geslacht,…), daarna contactgegevens (adres, telefoonnummer,…) en foto’s. Deze methodiek wil je
leerlingen bewust maken van de gegevens die ze vrijgeven tijdens het chatten en van de verschillen tussen
offline en online vriendschap. Op internet hebben kinderen immers al snel het gevoel dat ze iemand kennen.
Maar wanneer is iemand eigenlijk een vriend op het internet? En kennen de leerlingen alle personen in hun
MSN-contactlijst?
• Moeilijk of gemakkelijk?
Op het internet, veilig achter het scherm, durven kinderen over het algemeen meer dan tijdens face-to-face
contacten. En ook via telefoon of e-mail is het soms makkelijker om bepaalde zaken te vertellen. Het gaat
dan zowel om intieme zaken als om een onaangename boodschap. Deze methodiek leert je leerlingen dat ze
anders handelen naargelang het medium dat ze gebruiken en wijst hen op de mogelijkheden en beperkingen
van communiceren via internet.  
• Photoshoppen
De anonimiteit van internet veroorzaakt ook ongeremder pestgedrag dan in het werkelijke leven. Zo kunnen filmpjes en foto’s gebruikt worden om iemand te pesten. We willen kinderen daarom leren omgaan met
persoonlijke gegevens van anderen. Zij moeten beseffen dat pesten via internet dezelfde gevolgen heeft als
pesten in het echte leven. Respect is een sleutelwoord.
• Wensen en grenzen
Deze werkvorm wil kinderen d.m.v. verschillende conflictsituaties (cyberpesten, seksuele intimidatie, …)
doen inzien dat ervaringen van mensen verschillen op internet. Zo kan het doorsturen van porno voor de
ene persoon bedoeld zijn als grapje, terwijl de ander dit als choquerend en ongewenst ervaart. Hoe kan je
best reageren in een situatie waarin je grenzen worden overschreden? En hoe kan je voorkomen dat je over
de grenzen van anderen gaat?
• Stellingenspel
Wat vinden je leerlingen: hoort het schelden op internet erbij? Is het makkelijker om via internet vrienden
te maken als je verlegen bent? En mogen je ouders alles weten over wat je op internet doet? Via dit stellingenspel krijgen je leerlingen inzicht in de mogelijkheden en effecten van internet op relaties en seksualiteit.
• De hulpverlener
De leerlingen krijgen inzicht in de risico’s van internet door vragen van leeftijdsgenoten te beantwoorden.
Hoe kan je bijvoorbeeld op een veilige manier afspreken met iemand die je op internet hebt leren kennen?
Ben je normaal als je naar porno kijkt op internet? En wat kan je doen als iemand ermee dreigt om beelden
van jou op internet te plaatsen?
Thema 3: Surfen op internet
Voor kinderen is surfen op internet een ideale manier om zich te ontspannen en informatie te vinden. Tijdens deze ontdekkingstocht komen ze echter ook in contact met onjuiste informatie en ongewenste inhouden zoals porno.
• Wie zoekt die vindt
Vanaf de lagere school worden kinderen nieuwsgierig naar volwassen seksualiteit en gaan ze op zoek naar
informatie over seks. In eerste instantie willen ze zien hoe jongens en meisjes eruit zien. In tweede instantie
krijgen ze interesse in het vrijen zelf. Kinderen zoeken op internet via zoekmachines, startpagina’s, links op
andere websites of ze gaan op goed geluk webadressen invullen. Maar hoe weet je of de gevonden informatie betrouwbaar is? En hoe kan je op een efficiënte manier zoeken naar zaken op internet?
6
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• Wat een plaatje!
Tijdens het surfen komen kinderen wel eens op internetpagina’s met porno terecht. Dit gebeurt zowel gewild als ongewild. Vaak zijn kinderen niet op zoek naar bepaalde informatie, maar zijn ze nieuwsgierig naar
waar ze terechtkomen, bijvoorbeeld bij een leuk spelletje. Deze methodiek leert kinderen om te gaan met
ongewenste beelden en leert hen kritisch te kijken naar internetporno.
• Echt of onecht?
Op internet, en in de media in het algemeen, worden kinderen voortdurend geconfronteerd met onrealistische beelden van mannen, vrouwen, liefde en relaties. Zo worden vrouwen vooral geportretteerd als lustobject en zijn mannen veelal dominant. Praten over deze stereotiepe beeldvorming helpt om een kritische
houding ten opzichte van het media-aanbod te ontwikkelen.

1.3 Lesvoorstel
PIKASOLL
Alvorens aan de slag te gaan, is het bij lessen over seksualiteit belangrijk om een goede en veilige sfeer
te creëren in de klas. Het letterwoord PIKASOLL staat voor een aantal afspraken die je met de groep
maakt.
Inleiding van de les: methodiek “Kids in Cyberland”
Kennismaking met de wereld van internet en nieuwe media met betrekking tot vriendschap, relaties en
seks. Wat doen je leerlingen op internet? Wat weten ze over internet?
Een les (+- 2uur) over: (zie kader p. 8)
•
•
•
•

Privacy en zelfpresentatie
Cyberpesten en respectvol communiceren
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Kritisch omgaan met informatie en beelden

Afronding van de les: Zelftest
Om de vormingssessie af te sluiten kan je de leerlingen een test laten invullen die duidelijk maakt hoe
veilig zij internet gebruiken en welke risico’s zij lopen. Vervolgens kan je samen met hen een gedragscode voor internet opstellen: aan welke regels moet een internetgebruiker zich houden?
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x
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2. Kids in
Cyberland

Hieronder zie je de verschillende methodieken en aan welke doelstellingen ze werken.

x
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x

x

x

x
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x
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x

x

x
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CLUSTER 1: Privacy en zelfpresentatie
CLUSTER 2: Cyberpesten en respectvol communiceren
CLUSTER 3: Seksueel grensoverschrijdend gedrag
CLUSTER 4: Kritisch omgaan met informatie en beelden

1.4 Bijkomend lesmateriaal
Op www.sensoa.be/download staan enkele oefeningen uit dit lespakket uitgewerkt voor op de computer, die
de leerlingen individueel of in groepjes kunnen doen.
Op www.clicksafe.be vind je bovendien:
• De bijhorende brochure De juiste “click” met oefeningen, spelletjes en tips voor de leerlingen, dat
zowel in de klas als thuis gebruikt kan worden.
• Een poster met tips voor veilig internetgebruik en een affiche met tips om veilig te chatten.
• Ook kan je er gratis een educatief spel rond veilig internet voor de derde graad basisonderwijs aanvragen.
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INLEIDING
2.1 Afspraken: PIKASOLL
Het letterwoord PIKASOLL staat voor een aantal afspraken die je met de groep maakt voor je aan een vormingssessie begint.
Doelstelling
• Een sfeer van veiligheid in de groep creëren.
• Het vertrouwen van de leerlingen winnen en het onderling vertrouwen tussen de leerlingen vergroten.
Werkwijze
• Vraag de groep zich tijdens en na de les(sen) aan enkele afspraken te houden.
• Schrijf de letters P, I, K, A, S, O, L en L onder elkaar op het bord. Vul letter per letter het kernwoord
van de afspraak aan en leg uit welke afspraak er geldt.
• Zorg ervoor dat de regels tijdens de les goed zichtbaar zijn en blijven, zodat er steeds naar verwezen
kan worden. Of bezorg elke deelnemer een hand-out met daarop de afspraken.
Materiaal
• Bord
• Begeleiderfiche 1: PIKASOLL

10
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2.2 Kids in cyberland
Doelstelling
• De leerlingen zien in welke functies internet kan vervullen op vlak van vriendschap, seks en relaties.
• De leerlingen en leerkracht maken kennis met de nieuwe media.
• De leerlingen staan stil bij het eigen internetgebruik.
Werkwijze 1: Brainstorm – Wat weet jij over internet?
• Brainstorm met je leerlingen over wat zij weten of kennen i.v.m. internet. Wat zijn woorden die vaak
gebruikt worden als je over internet spreekt? De dingen die worden opgesomd schrijf je op het bord.
• Als een leerling op de proppen komt met een term, laat hem/haar dan uitleggen wat het precies is.
Je kan aanvullende vragen stellen zoals:
• Wat bedoel je daarmee? Wat is dit juist? Wat kan je er allemaal mee doen?
• Hebben jullie hier ervaring mee? Gebruiken jullie dit vaak?
• Wat denken jullie hiervan?
• Als de leerlingen stilvallen, kan je een aantal woorden van de woordenlijst (zie p. 63) aanhalen of vragen stellen als “Laatst las ik in de krant dat virtuele werelden populair zijn op internet, kunnen jullie
daar iets meer over vertellen?”. Of “Het schijnt dat er ook wel eens gepest wordt op internet, hebben
jullie het idee dat zoiets veel gebeurt?”.
• De opgesomde termen kan je daarna in categorieën onderverdelen door ze een bepaalde kleur te
geven. De categorieën zijn: contact leggen (chat, e-mail…), opzoeken (Google, Wikipedia…), ontspanning (downloaden, gamen…), risico’s (cyberpesten…) en algemene termen (browser, avatar…).
De categorieën zijn soms overlappend, dus soms kunnen termen in meerdere categorieën worden
ondergebracht.
Werkwijze 2: Enquête – Wat doe jij op internet?
• Huiswerkopdracht: Geef je leerlingen op voorhand de opdracht om thuis de enquête (zie werkblad 1)
over hun internetgedrag in te vullen en bespreek achteraf de resultaten klassikaal.
• Je kan ook tijdens de les een vraag uit de enquête stellen aan je leerlingen. Laat hen individueel
antwoorden. Dit kan op verschillende manieren:
• Klassikaal peilen.
• Ruimtelijk, per antwoordcategorie een plaats in de klas innemen.
• Op papier via een stembus.
Nabespreking
Bespreek met de leerlingen volgende zaken:
•
•
•
•

Weten ze veel over internet?
Wat doen ze vooral op internet?
Wat vinden ze het leukst aan internet? Waarom is de wereld leuker met internet?
Wat is het minst leuk? Wat ergert hen?

Materiaal
• Bord
• Werkblad 1: Enquête
• Woordenlijst met beschrijving van internettermen en –activiteiten (p. 63)
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THEMA 1: WIE BEN IK OP INTERNET?
2.3 Mijn online imago
Doelstelling
• De leerlingen kunnen een profielpagina kritisch beoordelen en zien in dat een profiel ‘een upgrade’
maakt van een persoon.
• De leerlingen zijn zich ervan bewust dat personen zich op het internet anders kunnen voordoen dan
ze in werkelijkheid zijn.
• De leerlingen zijn zich ervan bewust dat uitdagende nicknames en foto’s op internet seksueel getinte
reacties kunnen uitlokken.
Enquête vooraf
Wellicht hebben enkele van je leerlingen zelf reeds een profielpagina. Voor de meeste profielsites moeten
gebruikers minimum 13 jaar zijn, maar kinderen liegen wel eens over hun leeftijd om een profiel te kunnen
aanmaken. Vraag aan je leerlingen:
• Wie heeft er een profielpagina?
• Wie heeft er een avatar?
Werkwijze

Deel 1: Groepsbespreking
• Geef een voorbeeld van een profielsite en leg uit dat dit een veelgebruikte methode is van jongeren
om in contact te komen met anderen.
• Deel de klas in kleine groepjes (4 à 5 leerlingen) in en geef elk groepje een kopie van de profielen op
werkblad 2.
• Vraag je leerlingen om een profiel uit te kiezen waarop ze een berichtje willen posten. Laat hen de
volgende zaken bespreken:
• Waarom kies je dit profiel?
• Wat vind je van de persoon?
• Is het iemand die je wil leren kennen? Waarom?
• Denk je dat de persoon de waarheid spreekt?
• Wat denk je, geven jongeren hun juiste leeftijd op?
• Zijn er nog gegevens die je als jongere zou kunnen verzwijgen of verbloemen?
• Vertel dat het beeld dat iemand van zichzelf geeft op internet (het ‘online imago’) niet steeds juist
is. Iedereen probeert zich zo mooi en zo cool mogelijk voor te doen op internet.
Materiaal
• Werkblad 2: Profielen
Extra
Nog beter is om deze oefening met echte profielen te doen. Je zal zien dat de boodschap zo nog beter
doordringt bij je leerlingen. Je kan op voorhand een aantal profielen van jongeren zoeken en uitprinten.
Hiervoor dien je zelf een profiel aan te maken (bijvoorbeeld op www.netlog.be) en een jonge leeftijdscategorie te selecteren.
Zorg ervoor dat je gevarieerde profielen selecteert qua geslacht, interesses, foto’s… Kies bij voorkeur profielen van jongeren rond de 13 jaar uit dezelfde regio als je leerlingen. Indien je computers met internetverbinding ter beschikking hebt in het klaslokaal, kan je samen met je leerlingen een aantal profielen
uitzoeken.

12

Lespakket veilig internet – Kids in Cyberland

© Sensoa vzw 2009

Deel 2: My name is…
• Deel werkblad 3 uit. Stel volgende vragen:
• Welke nickname zou jij gebruiken op internet? Waarom?
• Welke foto’s zou jij op internet plaatsen? Waarom?
• Zijn er ook nicknames en foto’s die je niet geschikt vindt? Waarom niet?
• Vertel dat een nickname veel kan zeggen over de gebruiker, maar ook een verkeerd beeld kan geven
van deze persoon. De naam Sexy_Angel doet bijvoorbeeld vermoeden dat het gaat om een meisje dat
zin heeft in seks. Vertel ook dat sexy foto’s die je over jezelf op internet zet, ervoor kunnen zorgen
dat (on)bekenden heel intieme vragen gaan stellen.
Materiaal
• Werkblad 3: Nicknames en foto’s
Extra
• Een goed voorbeeld om het verschil tussen een online en een echte identiteit te illustreren is de fototentoonstelling ‘Alter Ego: Mijn Avatar en ik’ van fotograaf Robbie Cooper. Het gaat om portretten
van mensen met de avatars die ze gebruiken in de digitale werelden waarin zij spelen. De foto’s zijn
te bekijken op: http://www.nytimes.com/slideshow/2007/06/15/magazine/20070617_AVATAR_SLIDESHOW_1.html.
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2.4 Privé of niet privé?
Doelstelling
• De leerlingen zien in welke gegevens wel en niet privé zijn.
• De leerlingen zien in dat wat je op internet plaatst, door iedereen gelezen kan worden.
• De leerlingen zijn zich ervan bewust dat ze zich op internet een bepaald imago aanmeten (dat niet
per se strookt met wie ze werkelijk zijn).
Werkwijze

Deel 1: Groepsbespreking
• Geef een voorbeeld van een profielsite en leg uit dat dit een veelgebruikte methode is van jongeren
om in contact te komen met anderen.
• Deel de klas in kleine groepjes (4 à 5 leerlingen) in en geef elk groepje een kopie van de profielen op
werkblad 2.
• Vraag je leerlingen om de profielen te bespreken:
• Vind je dat er te veel of te weinig informatie wordt gegeven? Waarom?
• Staan er privé-gegevens op die profielpagina’s?
• Wat zijn eigenlijk privé-gegevens?
Nabespreking
• Maak een onderscheid tussen groene, oranje en rode persoonlijke informatie:
• Groene informatie: Dit mag iedereen van je weten.
• Oranje informatie: Dit geef je niet aan iedereen, maar mensen die je persoonlijk kennen mogen
dit gerust van je weten.
• Rode informatie: Dit vertel je alleen aan je beste vrienden of andere mensen die je vertrouwt.
• Maak je leerlingen ervan bewust dat wat je op internet zet door iedereen gelezen kan worden, ook
door mensen die je niet kent, of door je leerkrachten, je ouders, je broer of zus. Denk dus goed na
over wat je wel of niet over jezelf vertelt op internet. En deel foto’s alleen met mensen die je in het
echte leven kent en vertrouwt.
• Je kan ook de instellingen van je profiel zo instellen dat mensen jouw toestemming moeten vragen om
je profiel te kunnen bekijken. Moedig hen aan om naar hun profielpagina te surfen en hun gegevens
te wijzigen indien ze dit nodig vinden.
Materiaal
• Werkblad 2: Profielen
Extra
Nog beter is om deze oefening met echte profielen te doen. Je zal zien dat de boodschap zo nog beter
doordringt bij je leerlingen. Je kan op voorhand een aantal profielen van jongeren zoeken en uitprinten.
Hiervoor dien je zelf een profiel aan te maken (bijvoorbeeld op www.netlog.be) en een jonge leeftijds
categorie te selecteren.
Zorg ervoor dat je gevarieerde profielen selecteert qua geslacht, interesses, foto’s… Kies bij voorkeur profielen van jongeren rond de 13 jaar uit dezelfde regio als je leerlingen. Indien je computers met internetverbinding ter beschikking hebt in het klaslokaal, kan je samen met je leerlingen een aantal profielen
uitzoeken.
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Deel 2: Poll
• Vraag je leerlingen welke zaken zij op hun profiel zouden plaatsen:
• Een foto van een feestje
• Een foto van hun hond
• Een foto van hun familie
• Je telefoonnummer
• Je lengte
• Je muziekkeuze
• Je liefdesstatus
• Stel hen vervolgens volgende vragen:
• Waarom zou je dit (niet) vertellen?
• Mogen alleen je vrienden dit weten, of ook je ouders en je leerkrachten?
• Waarom mogen ze het (niet) weten?
Extra
• Huiswerkopdracht: laat je leerlingen op voorhand hun naam (tussen aanhalingstekens) en eventueel
die van hun ouders intypen in Google. Bespreek nadien klassikaal wat er over hen op internet te vinden is. Wisten ze dat deze zaken op internet stonden? Vinden ze dit oké?
• Deze oefening is ook uitgewerkt in de brochure “De juiste click” (‘Mijn Profiel’, p. 2-3).
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2.5 Een publieke plaats
Doelstelling
• De leerlingen zijn zich bewust van de publiekelijkheid van internet.
• De leerlingen zien het verschil in tussen publiceren in het echte leven (in vriendenboekjes) en op
internet.
• De leerlingen gaan bewust om met het vrijgeven van informatie op internet.
Werkwijze: Knutselopdracht
• Deel werkblad 4 uit. Vertel dat je leerlingen een profiel gaan maken. Leg uit wat een profiel op internet is: het is te vergelijken met een vriendenboekje: je leest er dingen over je vrienden en je zet er
info op over jezelf.
• Op het werkblad kunnen de leerlingen vragen beantwoorden, maar ze mogen zelf kiezen welke vragen
ze invullen. De antwoorden die ze invullen zullen op hun profiel gepubliceerd worden. Ze kunnen er
een mooie foto of tekening van zichzelf of hun vrienden in plaatsen. De leerlingen mogen ook berichten onder elkaars profiel schrijven.
• Wanneer de vriendenboekjes/profielen af zijn, hang je ze op in de klas en stel je enkele vragen:
• Welke vragen heb je wel/niet ingevuld? Waarom?
• Welke foto’s/tekeningen heb je gebruikt? Waarom?
• Vraag aan je leerlingen of je het goed vindt dat je de profielen kopieert en aan de andere leerkrachten uitdeelt of in de brievenbus stopt van de buren. Waarom (niet)?
Nabespreking
• Herhaal nog eens wat de verschillen zijn tussen publiceren op internet en in het echte leven. Wat je
op internet zet (bijvoorbeeld op je profielpagina) kan iedereen bekijken, ook mensen die je niet kent
of met wie je bepaalde informatie niet wil delen. Een vriendenboekje op papier blijft echter binnen
je groep vrienden.
• Benadruk ook dat de info op internet blijft staan als je het er één maal op hebt gezet. Zo kan je de
kopies van de profielen ook niet zo maar terug vragen van je buren.
Extra
• Laat de leerlingen elkaars profiel bekijken en elkaar tips geven.
• Laat je leerlingen twee keer een top 5 maken: één van dingen die ze wel op internet zouden zetten
en één van zaken die ze niet op internet zouden vertellen.
• Deze oefening is ook uitgewerkt in de brochure “De juiste click” (‘Mijn Profiel’, p. 2-3).
Materiaal
• Werkblad 4: Vriendenboekje
• Foto- of tekenmateriaal.
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THEMA 2: IK EN DE ANDER OP INTERNET
2.6 Mijn internetvriend(in)
Doelstelling
• De leerlingen zien in dat personen zich op internet anders kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid
zijn.
• De leerlingen zijn zich bewust van de verschillen tussen vriendschap in het echte leven en vriendschap
op internet.
• De leerlingen weten hoe ver ze kunnen gaan in het geven van persoonlijke info in een chatgesprek en
zijn zich bewust van de risico’s bij het gebruiken van een webcam.
Enquête vooraf
• Wie chat er wel eens? Wie gebruikt wel eens een webcam?
• Wie heeft al eens afgesproken met iemand de je via internet hebt leren kennen? Was dat een leuke
ervaring?

Deel 1: Chatgesprek
• Deel de klas in groepjes in (4 à 5 leerlingen) en geef elk groepje een kopie van werkblad 5.
• Leg uit dat het gaat om het verhaal van een jongen en een meisje die elkaar via internet leren kennen.
• Vraag hen om de kaartjes in chronologische volgorde te bespreken, waarbij ze zichzelf de vraag stellen wat zij in de situatie zouden doen.
• Zouden ze hun e-mailadres doorgeven? Waarom (niet)?
• Zouden ze hun naam, leeftijd, woonplaats, hobby’s op internet zetten? Waarom (niet)?
• Zouden ze hun adres en telefoonnummer doorgeven? Waarom (niet)?
• Zouden ze foto’s doorsturen? Waarom (niet)?
• En wat met een webcam? Kennen ze tips om hier op een goede manier mee om te gaan?
• Zouden ze afspreken met hun internetvriend(in)? Waarom (niet)? Zijn er tips die je zou geven aan
funnybunny en naughtyboy?
• Bespreek de bevindingen klassikaal. Schrijf de belangrijkste bevindingen en tips op bord. Leg de link
met het echte leven. Wanneer iemand op internet je iets vraagt (een e-mailadres, een foto…), bedenk
dan of je dit zou geven aan iemand die je tegenkomt op straat. Zou je dat niet geven, dan kan je het
op internet beter ook niet geven. Hetzelfde geldt voor de webcam: doe nooit iets dat je voor een
onbekende op straat ook niet zou doen.

Deel 2: Wie is een vriend?
• Laat de leerlingen bij wijze van huiswerk nagaan hoeveel vrienden zij hebben op MSN.
• Bespreek tijdens de les volgende zaken met ze:
• Ken je al de personen in je contactlijst?
• Vind je het belangrijk om veel vrienden te hebben op MSN? Waarom (niet)?
• Wie is eigenlijk een vriend? En wie is dan een onbekende? Is dit iemand die je nog nooit gezien
hebt? Of is dit iemand waar je nog nooit iets tegen gezegd hebt?
• Hoe weet je of je iemand kunt vertrouwen?
Materiaal
• Begeleiderfiche 2. Werkblad 5. Deze oefening is ook uitgewerkt als partneroefening op de computer:
www.sensoa.be/download.
• Een chattest en een affiche ‘Veilig Chatten’ met tips voor 10- tot 13-jarigen vind je op www.clicksafe.be.
Extra: Oefening ‘Plezier op Internet’ in de brochure “De juiste click” (p. 4).
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2.7

Moeilijk of gemakkelijk?

Doelstelling
• De leerlingen zien in dat nieuwe media zoals e-mail, MSN en gsm de drempel om met elkaar te communiceren verlaagd hebben.
• De leerlingen beseffen dat die lagere drempel ook een effect heeft op de inhoud van de boodschap:
dat het makkelijker is om rechtuit te zijn in een chatgesprek dan in een face-to-face-gesprek bijvoorbeeld.
• De leerlingen zien in wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van communiceren via internet.
Werkwijze
• Deel werkblad 6 uit. Vraag je leerlingen om per twee de situaties te lezen en het werkblad in te vullen. Je kan de situaties ook voorlezen en je leerlingen vragen om zich, afhankelijk van hun antwoord,
naar een bepaalde plaats in het klaslokaal (a, b , c, d) te begeven.
• Je kan ook ruimtelijk peilen door de situaties voor te lezen en je leerlingen te laten antwoorden door
per antwoordcategorie een plaats in het klaslokaal in te nemen.
• Bespreek daarna de vragen en antwoorden met de hele groep.
• Waarom zouden ze dit zo zeggen of doen?
• Waarop moet je dan letten?
Nabespreking
• In welke zin is communiceren via internet gemakkelijker? In welke zin moeilijker?
• Wanneer krijg je het meest informatie over de persoon? Bij een face-to-face-gesprek, een telefoongesprek, een e-mail/sms of een chatgesprek?
• Waaraan zie je het als mensen boos zijn, of gegeneerd, of verliefd?
• Bij het chatten krijg je geen non-verbale informatie. Waar let je dan wel op?
• Vertel dat je anders handelt naargelang het medium dat je gebruikt. Op internet is het gemakkelijker
om contacten te leggen, en om ervaringen en emoties te delen. Maar het is ook gemakkelijker om je
slecht te gedragen op internet dan in het echte leven. Bijvoorbeeld de drempel voor liegen, roddelen
en pesten is er lager, want je ziet de andere persoon niet.
Extra
• Laat de leerlingen zelf situaties verzinnen. Wat doe je nog gemakkelijker of moeilijker op internet?
Voorbeeld: je borsten tonen, is dit gemakkelijker of moeilijker in het echte leven?
Materiaal
• Werkblad 6
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2.8 Photoshoppen
Doelstelling
• De leerlingen zijn zich ervan bewust dat onzorgvuldig gebruik van nieuwe media schade kan berokkenen aan anderen.
• De leerlingen houden zich aan de regels van communicatie (cyberpesten, portretrecht) via internet.
• De leerlingen kunnen respectvol omgaan met persoonlijke gegevens van anderen.
Werkwijze
• De leerlingen surfen (individueel of in groepjes) naar www.mono-1.com/monoface/main.html. Op
deze website kan je online gezichten vervormen door te klikken op de ogen, de mond, de neus…  
• Bespreek daarna enkele vragen in grote groep:
• Ken je iemand waarvan de foto al eens bewerkt is geweest? Wat vond die persoon daarvan?
• Heb jij al eens een foto van iemand bewerkt?
• Hoe zou jij het vinden als iemand een foto van jou bewerkt? Wat zou jij doen in die situatie?
• Mag je een bewerkte foto zomaar doorsturen naar je klasgenoten?
Nabespreking
• Je mag een foto van iemand niet zomaar op internet zetten of doorsturen. Je moet eerst de toestemming vragen aan de persoon. Dit noemt men portretrecht.
• Je mag ook geen mensen pesten of belachelijk maken door bijvoorbeeld iemands hoofd op een naaktfoto te plakken. Dit pesten via het internet noemt men cyberpesten. Het  internet biedt veel leuke
mogelijkheden, maar je moet ook nadenken over de gevolgen van je gedrag voor andere mensen. Zo
kan een klein grapje op internet grote proporties aannemen, want je kan de foto nooit meer écht
offline halen.
• Maak je leerlingen ervan bewust dat ook op internet niets anoniem is. Zelfs een e-mail vanuit een
anoniem adres kan altijd terug opgespoord worden.
• Vertel wat je kan doen als je slachtoffer bent van cyberpesten:
• Bewaar je mails of chatgesprekken of maak een kopie van de website waar je foto op staat. Zo heb
je bewijsmateriaal waarmee de dader opgespoord kan worden.
• Vertel het aan een volwassene die je vertrouwt, bijvoorbeeld aan je ouders of een leraar. Of
stuur een mailtje naar Child Focus (clicksafe@childfocus.org) of de Kinder- en Jongerentelefoon 
(www.kjt.org).
Materiaal
• Computers met internetverbinding
• Foto’s om te bewerken
Extra
• Knutselopdracht: De leerlingen maken d.m.v. een collage een foto (van zichzelf of een afbeelding uit
een tijdschrift) mooier, lelijker, belachelijker…
• Op www.pikipimp.com kunnen de leerlingen (individueel of in groepjes) een foto van zichzelf of een
foto die vrij gebruikt mag worden (zie: http://foto.yurls.net/) uploaden. Deze foto’s kunnen ze bewerken met hoedjes, kapsels, snorren, dierenoren…
• Oefening ‘Respect op internet’ in de brochure “De juiste click” (p. 6).
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2.9 Wensen en grenzen
Doelstelling
• De leerlingen zien in dat ervaringen, reacties kunnen verschillen (vooral voor meisjes en jongens):
wat de ene leuk vindt, vindt de ander misschien ongepast.
• De leerlingen stellen het eigen gedrag op internet in vraag.
• De leerlingen zien het effect van negatieve en verwerpende reacties in en kennen alternatieve reacties.
Werkwijze
• Deel werkblad 7 uit.
• Laat de leerlingen (in kleine groepen of per twee) de vragen bij één van de situaties oplossen en laat
ze op zoek gaan naar alternatieven voor het gestelde gedrag.
• Kies er daarna een herkenbare conflictsituatie uit en schrijf de conclusies op bord.
Nabespreking
•
•
•
•

Herken je de situaties?
Heb je al iets gelijkaardigs meegemaakt?
Wat heb je toen gedaan?
Wat was het resultaat?

Materiaal
• Werkblad 7
Extra
• Laat je leerlingen nadenken over conflictsituaties op internet waar iemand van hen bij betrokken was.
• Er staan leuke filmpjes op www.thatsnotcool.com (Engelstalig). Ideaal om de les in te leiden.
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2.10 Stellingenspel
Doelstelling
• De leerlingen zien in dat internet de drempel verlaagt voor (positieve en negatieve) communicatieuitingen.
• De leerlingen reflecteren over de rol die hun ouders spelen bij hun internetgebruik.
• De leerlingen kunnen zich verweren tegen sociale druk.
Werkwijze
Je kan deze oefening op verschillende manieren doen. De bedoeling is dat je de leerlingen de stellingen van
Stoere Siebe en Flitsende Fien (zie werkblad 8) laat weerleggen met verdedigbare tegenargumenten. Deze
twee fictieve figuren hebben elk een uitgesproken mening over hoe men zich moet gedragen op internet.
• Werkblad: Deel werkblad 8 uit en laat de leerlingen per twee of in kleine groepjes voor drie stellingen
tegenargumenten noteren.
• Stellingenspel: Knip de stellingen op werkblad 8 uit en steek ze in een envelop. Laat telkens 1 leerling een stelling trekken en voorlezen. Vraag vervolgens de groep de stelling te counteren met goede
tegenargumenten. Vul aan waar nodig (zie begeleiderfiche 3).
• Rollenspel: Speel zelf de rol van Stoere Siebe of Flitsende Fien en verdedig de stelling. Doe daarbij
een attribuut aan (een pet of een roosje in je haar). Nodig je leerlingen uit om je tegen te spreken
en schrijf de goede argumenten op bord of flap.
Nabespreking
• Overloop samen met je leerlingen de belangrijkste bevindingen van de discussie en schrijf deze op het
bord.
Materiaal
• Begeleiderfiche 3: stellingen met uitleg
• Werkblad 8: Stoere Siebe en Flitsende Fien
Extra
• Stel samen met je leerlingen een gedragscode voor internetgebruikers op. Wat zijn volgens hen de
regels waaraan een internetgebruiker zich moet houden? En hoe kan je voorkomen dat je het slachtoffer wordt van cyberpesten? Laat de antwoorden van hen zelf komen en voeg tips (Begeleiderfiche 4)
toe als ze er niet zelf aan denken.
• Oefening ‘Netiquette’ in de brochure “De juiste click”(p. 7).
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2.11 De hulpverlener
Doelstelling
• De leerlingen kennen de belangrijkste risico’s van internetgebruik en weten hoe ze deze kunnen vermijden.
• De leerlingen weten hoe ze efficiënt kunnen handelen in een probleemsituatie op internet.
Werkwijze
• Verdeel de klas in kleine groepjes, bij voorkeur groepjes met alleen maar meisjes of jongens.
• Deel werkblad 9 uit en vertel dat deze vragen afkomstig zijn van echte kinderen en jongeren. Geef
tegelijk mee dat men bij de Kinder- en Jongerentelefoon (www.kjt.org) altijd anoniem terecht kan
als je een probleem hebt (via telefoon, chat, e-mail en forum).
• Laat de leerlingen in groepjes een antwoord formuleren voor enkele vragen, een antwoord dat op de
website van KJT gepubliceerd kan worden. Laat de jongensgroepjes een meisjesvraag beantwoorden
en omgekeerd. (Op begeleiderfiche 5 staan enkele mogelijke tips.)
• Laat vervolgens elk groepje hun antwoord op een vraag presenteren en toelichten.
Nabespreking (klassikaal)
•
•
•
•
•

Heb je al van dergelijke situaties gehoord? Heb je zelf al zoiets meegemaakt?
Wat zou jij doen in de situatie?
Had het probleem voorkomen kunnen worden? Hoe?
Wat vind je van de gegeven antwoorden? Wat zou je nog toevoegen?
Welke tips kan je geven aan de persoon die de vraag stelde?

Materiaal
• Werkblad 9
• Begeleiderfiche 5 met tips en hulpmogelijkheden.
Extra
Deze oefening kan je ook online doen. De leerlingen surfen in duo’s of in groepjes naar www.kjt.org en
geven ‘internet’ in als zoekterm. Ze kiezen een vraag uit die hen interesseert en formuleren op papier een
goed antwoord hierop. Na de klassikale bespreking kunnen de beste antwoorden gepubliceerd worden op
de website.  
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THEMA 3: SURFEN OP INTERNET
2.12 Wie zoekt die vindt
Doelstelling
•
•
•
•

De
De
De
De

leerlingen
leerlingen
leerlingen
leerlingen

beseffen dat er niets mis is met het zoeken naar informatie over seks.
weten hoe je betrouwbare informatie (over relaties, seks…) op internet kan vinden.
weten hoe ze kunnen vermijden dat ze op ongewenste websites terechtkomen.
kunnen informatie op internet kritisch benaderen.

Enquête vooraf
•
•
•
•

Wie zoekt er wel eens informatie op internet?
Wat zoeken jullie dan zoal?
Wie heeft al leuke dingen gevonden op internet?
Wie is ook al minder leuke dingen tegengekomen tijdens het zoeken op internet?

Werkwijze 1: Zoekopdracht in de klas
• Vertel dat het normaal is om nieuwsgierig te zijn, bijvoorbeeld naar seks maar dat je voorzichtig en
slim moet zijn als je op internet naar info gaat zoeken. Omdat je terecht kan komen op ongewenste
websites (met porno of geweld) en er veel onzin online staat. Iedereen kan informatie op internet
zetten, zonder dat iemand dit controleert.
• Overloop de tips om informatie over seks en relaties te zoeken en de lijst van websites. (zie werkblad 10 en begeleiderfiche 6).
• Leg je leerlingen vervolgens een vraag voor (op begeleiderfiche 6 staan enkele mogelijke zoekopdrachten) en laat hen in groepjes het antwoord zoeken op internet. Spreek af dat de leerlingen jou
op de hoogte brengen als ze op ongewenste websites terecht komen.
Werkwijze 2: Zoekopdracht thuis
• Bezorg je leerlingen een kopie van werkblad 10 (met zoektips).
• Laat hen de antwoorden op een aantal vragen thuis opzoeken, samen met hun ouders.
• Bespreek de resultaten klassikaal.
Nabespreking
• Laat de leerlingen klassikaal bespreken welk antwoord ze gevonden hebben en vergelijk de gevonden
antwoorden. Stel bij elk gevonden antwoord enkele vragen:
• Hoe heb je het antwoord gevonden?
• Denk je dat het antwoord dat je hebt gevonden juist is? Waarom (niet)?
• Kwam je ook op websites terecht die helemaal niets met het onderwerp te maken hebben?
• Stond er veel reclame op de websites?
• Wat zijn goede criteria om te checken of een website betrouwbaar is?
• Overloop nu de criteria aan de hand waarvan men kan checken of een website betrouwbaar is (zie
begeleiderfiche 6) en de eigenschappen van een goede cyberdetective (zie werkblad 10).
Materiaal
• Computers met internetverbinding. Het kan zijn dat websites met informatie over seks geblokkeerd
worden op de school. Voor deze oefening kan je deze blokkering best ongedaan maken door de filter
uit te schakelen.
• Begeleiderfiche 6
• Werkblad 10
Extra: Oefening ‘Wie zoekt die vindt’ in de brochure “De juiste click” (p. 8).
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2.13 Wat een plaatje!
Doelstelling
• De leerlingen weten hoe te handelen wanneer ze geconfronteerd worden met ongewenste, choquerende websites en beelden op internet.
• De leerlingen kunnen porno kritisch benaderen.
• De leerlingen beseffen dat porno een aantal mythes over seks in stand houdt.
Enquête vooraf
• Vertel dat je op internet soms zeer schokkende naaktbeelden tegenkomt, die niet voor kinderen bedoeld zijn. Vraag of iemand dit al heeft meegemaakt.
• Wat was er te zien op deze beelden?
• Hoe voelde je je daar bij?
• Wat was er leuk aan?
• Wat was er niet leuk aan?
• Vertel dat pornografie bedoeld is voor volwassenen. Zij kunnen daar opgewonden van worden en zo
zin krijgen om te vrijen. En omdat mensen graag vrijen, zijn zo’n beelden populair.
Werkwijze 1: Verhaal
• Deel werkblad 11 uit en lees het verhaal van Robin en Merijn voor.
• Laat je leerlingen vervolgens de bijhorende vragenlijst invullen.
• Overloop daarna de vragenlijst klassikaal en geef uitleg (begeleiderfiche 7).
Werkwijze 2: De hulpverlener
• Zie methodiek “De hulpverlener”. De eerste twee cases handelen over de confrontatie met porno op
internet.
Nabespreking
• Als je terecht komt op een website die je doet schrikken, vertel het dan aan iemand. Aan je ouders
of aan Child Focus (clicksafe@childfocus.org) bijvoorbeeld.
Materiaal
• Begeleiderfiche 7: verhaal en vragenlijst met uitleg
• Werkblad 11
Gebaseerd op werkvorm uit de educatieve map ‘k Zag 2 Beren (Sensoa, 2005).
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2.14 Echt of onecht?
Doelstelling
• De leerlingen kunnen het onderscheid maken tussen mediabeelden en de werkelijkheid.
• De leerlingen beseffen dat sexy beelden in de media en reclame van invloed zijn op de eigen opvattingen.
• De leerlingen hebben inzicht in het eigen en het door de media opgelegde ideale man- en vrouwbeeld.
Werkwijze 1
• Selecteer op voorhand een aantal mediabeelden die mannen en vrouwen op een geïdealiseerde en
stereotiepe wijze in beeld brengen. (reclamebeelden, foto’s, videoclips op muziekzenders…)
• Je kan ook magazines en tijdschriften meenemen waar je leerlingen zelf dergelijke beelden in kunnen
opzoeken. Of je kan je leerlingen op voorhand (als huiswerkopdracht) stereotiep beeldmateriaal laten
zoeken.
• Bespreek deze beelden met je leerlingen.
• Wat willen deze beelden je vertellen?
• Hoe voel je je daarbij?
• Werkt de reclame nog als je de vrouwen door mannen vervangt en omgekeerd?
• Waarom gebruiken reclamemakers deze foto’s?
• Wat vind jij (niet) mooi aan de beelden in de media? Waarom?
Werkwijze 2
• Deel de klas in vier groepen in. Elke groep krijgt een flap met als titel “de ideale man volgens ons”,
“de ideale vrouw volgens ons”, “de ideale man volgens de media” of “de ideale vrouw volgens de
media”.
• Laat je leerlingen brainstormen over hoe die ideale man of vrouw eruit moet zien. Laat bij voorkeur
de jongens de ideale vrouw bespreken en omgekeerd.
• Hang de flaps daarna op het bord en bespreek de verschillen:
• Wat is voor jou de ideale man/vrouw?
• Wat vind jij sexy of mooi?
• Wat is volgens de media de ideale man/vrouw?
• Wat valt op? Verschilt ons ideaal man/vrouwbeeld van dat beeld in de media?
• Is dit ideaalbeeld van de media bereikbaar? Voor hoeveel mensen?
• Vind je dit ideaal belangrijk? Wat heb je ervoor over?
Materiaal
• Stereotiep beeldmateriaal van mannen en vrouwen
• Bord
• Flaps
Extra
• Dove heeft enkele leuke filmpjes om de les in te leiden:
• The Evolution of Beauty: www.youtube.com/watch?v=knEIM16NuPg
• Stortvloed: www.tijdvoorechteschoonheid.be/dsef07/t5.aspx?id=8749&filmno=0
• Weten je leerlingen welke foto’s echt zijn en welke foto’s gemanipuleerd zijn met een computerprogramma? Doe de online quiz op: http://www.tijdvoorechteschoonheid.be/dsef07/t5.aspx?id=11267.
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AFRONDING
2.15 Zelftest
Doelstelling
• De leerlingen zien in welk risicogedrag ze stellen op internet.
• De leerlingen zien in dat internet de drempel verlaagt voor negatieve communicatie-uitingen.
• De leerlingen kennen de regels voor internetcommunicatie.
Werkwijze
• Leg uit dat er dankzij internet heel wat leuke dingen mogelijk zijn. Maar dat je ook moet oppassen
voor bepaalde zaken. En dat je daarom eens wil testen hoe veilig ze surfen.
• Laat de leerlingen individueel de zelftest invullen door een kruisje te zetten bij de vakjes die op hen
van toepassing zijn.
• Overloop daarna de verschillende items en schrijf voor elk item de score op het bord (zie begeleiderfiche 8). Nul betekent dat je goed oppast wanneer je op internet surft, vier betekent dat je helemaal
niet voorzichtig bent. Geef wat uitleg bij elke score.
• De leerlingen berekenen zelf hun eindscore. Lees daarna het advies per scoreresultaat voor (zie begeleiderfiche 8).
Nabespreking
• Ben je akkoord met het gegeven advies?
• Welk advies zou jij geven?
• Wat heb jij al geleerd uit je ervaringen op internet?
Materiaal
• Werkblad 12 met zelftest
• Begeleiderfiche 8
Extra
• Laat je leerlingen het kruiswoordraadsel invullen (zie werkblad 13 en begeleiderfiche 9). Dit kruiswoordraadsel kan ook op de computer worden ingevuld (www.sensoa.be/download).
• PIKASOLL en internet: herhaal de PIKASOLL-regels uit de inleiding en pas ze toe op respectvol en veilig
internetgebruik (begeleiderfiche 10). Laat de leerlingen zelf inzichten aanhalen. Vul waar nodig aan
met tips (affiche ‘Veilig Internet’ op www.clicksafe.be) waar nodig.
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Begeleiderfiche 1: PIKASOLL
Tijdens en na de les(sen) houden we ons aan de volgende afspraken:

P

Privacy

Persoonlijke zaken die in de groep verteld worden, zijn vertrouwelijk en blijven binnen de groep. We gebruiken wat we hier horen niet in andere situaties, ook de begeleiders niet.

I

Ik-vorm

We praten over onszelf, onze gevoelens en ervaringen, opvattingen… We zijn open en eerlijk in wat we
vertellen.

K

Kies

Kies wat je vertelt en wat niet. Niet alles is voor alle oren bedoeld, en je kan gerust je gevoelens en gedachten voor jezelf houden als je je niet comfortabel voelt in de groep.

A

Actief

Wees actief in het verloop van het groepsgebeuren. We geven je veel ruimte om zelf te bepalen waarover
het moet gaan vandaag. Dus wacht niet passief af tot iemand anders iets inbrengt.

S

Seksualiteit

Seksualiteit betekent niet enkel met iemand naar bed gaan, seks zit ook in je hoofd en in je gevoelens.
We hebben het dus over alle vormen van seks, en iedereen kan erover meepraten. Er zijn grote verschillen
tussen culturen en mensen (mannen en vrouwen, jong en oud) in de wijze waarop we met seks omgaan.

O

Oriëntatie

Mensen kunnen heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel zijn. Er zijn grote verschillen, maar
welke seksuele oriëntatie je ook hebt, iedereen is uniek en verdient respect.

L

Luisteren

Luisteren naar elkaar zorgt voor een goed gesprek.

L

Lachen

Humor is belangrijk, het is soms goed geladen onderwerpen te ontmijnen. Uitlachen kan niet.
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Begeleiderfiche 2: Chatgesprek
1.

In principe is het niet echt gevaarlijk om je e-mailadres aan iemand te geven. Ook niet als die persoon hiermee op je MSN-lijst wil staan. Het is wel iets persoonlijk, maar de persoon weet hier mee
nog niets meer over jou, op voorwaarde dat je een veilig e-mailadres gebruikt. Een veilig e-mailadres
verklapt niet of je een jongen of een meisje bent en bevat niet je echte naam. Best is toch om enkel
mensen die je in het echte leven kent, toe te voegen aan je MSN-lijst.

2.

Alles wat je op je profiel zet, kan door iedereen bekeken worden. En ook mensen die je niet kent,
kunnen zo dingen over je te weten komen. En zij kunnen met deze informatie doen wat ze willen.
Denk dus goed na over wat je wel of niet over jezelf vertelt op internet. Er is natuurlijk niets mis mee
om wat over jezelf te vertellen: over je hobby’s of interesses bijvoorbeeld. Maar met persoonlijke
gegevens (zoals je naam of woonplaats) moet je wel opletten. Uiteindelijk kan je dat ook doorgeven
aan mensen waar je al lang mee chat en die je al een beetje kent. Maar als je dat op je profiel zet,
dan weet iedereen dat.

3.

Daarnet hebben we het ook al gehad over persoonlijke informatie. Maar hierbij ging het meer over je
echte naam en je hobby’s. Als je dit doorgeeft aan iemand hoeft dit nog niet zo erg te zijn. Je adres
doorgeven is natuurlijk wel een beetje riskant. Als iemand je lastig valt en je blokkeert hem/haar op
MSN, dan weet die persoon nog altijd waar je woont.   

4.

Het is niet ongevaarlijk om je gsm-nummer door te geven. Dit is heel persoonlijke informatie waar
de ander veel mee kan doen. Het is een beetje zoals je adres doorgeven: als iemand je lastig valt via
gsm, is het veel moeilijker om hem/haar te doen stoppen en het contact te verbreken. Je kan dit wel
doorgeven als je al lange tijd met iemand chat, maar bespreek het dan eerst met je ouders.

5.

Natuurlijk mag je leuke foto’s tonen aan je vrienden, maar het doorsturen van foto’s via internet is
wel een beetje riskant. Je weet nooit wat de ander met je foto’s zal doen: hij/zij kan ze bewerken
of ze op internet plaatsen. Denk dus goed na over welke foto’s je deelt met anderen. Foto’s kunnen
soms heel wat over je zeggen, uitdagende foto’s horen bijvoorbeeld niet thuis op internet. Pas ook
zeker op met het zetten van foto’s op je profiel. Want iedereen kan hier dan aan, ook mensen die je
niet hebt toegevoegd.

6.

Een webcam is inderdaad gevaarlijk. Een webcam is een camera. Je kan er niet alleen elkaar mee
zien, maar de ander kan er ook foto’s en filmpjes mee maken en opslaan zonder dat je het weet. En
deze beelden kan de ander daarna bewerken of op internet zetten. Doe voor de webcam dus nooit
dingen, die je voor een groot publiek ook niet zou doen. De persoon aan de andere kant kan je ook
dingen tonen die je liever niet wil zien. Een webcam gebruik je dus best enkel met mensen die je ook
in het echte leven kent en vertrouwt.

7.

In principe is er niets mis mee om met iemand af te spreken, maar het is wel gevaarlijk want je weet
nooit echt 100% zeker wie er aan de andere kant van de computer zit. Spreek dus pas af nadat je een
tijdje met die persoon chat: hoe langer je met iemand chat, hoe eerlijker en oprechter de gesprekken
worden. Er zijn een aantal dingen waar je zeker op moet letten als je afspreekt. Bespreek het eerst
met je ouders en ga nooit alleen maar neem een vriend(in) mee. Laat je afzetten door een volwassene
en spreek af op een openbare plaats waar veel mensen zijn, in een winkelstraat bijvoorbeeld. Als er
dan iets gebeurt, is er altijd iemand in de buurt die je kan helpen.

Gebaseerd op werkvorm uit de educatieve map ‘k Zag 2 Beren (Sensoa, 2005).
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Begeleiderfiche 3: Stellingenspel
Thema: Respect
Stelling 1 SS:

Het schelden op internet hoort er nu eenmaal bij, iedereen doet het, ik ook.

Uitleg: Eén van de gevolgen van het onzichtbaar zijn op internet, is dat mensen veel verder gaan in hun
gedrag dan normaal. Als je anoniem bent, is er immers niemand die je kan aanspreken over je gedrag. En
zo zie je dat mensen op internet veel vaker schelden op elkaar, of dat ze internet gebruiken om elkaar te
pesten. Het is wel zo dat pesten via internet erger is dan gewoon pesten, omdat er meer mensen getuige
zijn van het gebeuren, omdat de dreigementen vaak erger zijn en omdat het slachtoffer zich nergens meer
veilig voelt. Bovendien kan diegene die scheldt dikwijls anoniem blijven, waardoor de bedreiging groter is
dan wanneer het over een concrete persoon in het echte leven gaat.

Stelling 2 FF: Er moet meer controle zijn op het gedrag van kinderen en jongeren op internet want er
zijn veel te veel gevaren.
Uitleg: Al sinds de begindagen van het internet wordt er gediscussieerd over de vraag of er meer controle
moet komen. Nu ben je, zolang je niet écht criminele dingen doet, in principe vrij om te doen en te laten
wat je wilt. En daar maken mensen gebruik van. Er zijn wel plekken waar controle op het gedrag is, zoals
in forums. Daar zie je dan ook dat mensen zich beter gaan gedragen. Hoewel de meeste wetgeving al werd
gemaakt voordat het internet bestond, geldt de wet ook op het internet. Wat offline strafbaar is, is online
dus ook strafbaar.

Stelling 3 SS: Als ik boos ben dan zal de ander het geweten hebben. Dan hou ik me niet in.
Uitleg: Als je boos bent, laat de computer dan even links liggen en doe iets anders dan internetten. Ruzies
kunnen sneller escaleren op internet omdat je de ander niet ziet.

Stelling 4 FF: Als iemand boos is op mij, probeer ik me altijd te verdedigen.
Uitleg: Als iemand je pest via gsm of internet, is het best om er niet op te reageren. Wanneer je pestmails
of –smsjes negeert, is de pret er voor de pestkoppen al snel af en druipen ze meestal vanzelf af. Als je op
de chat gepest wordt, ga er dan niet op in maar zet gewoon het scherm uit en haal er een volwassene bij.

Thema: Privacy en contact leggen
Stelling 5 FF: Als je heel verlegen bent, gaat internet je zeker niet helpen om contact te leggen.
Uitleg: Sommige mensen gaan juist hele persoonlijke dingen over zichzelf vertellen op internet, omdat ze
zich door de onzichtbaarheid vrijer voelen. Het is dus wel gemakkelijker om contact te leggen, zeker als je
verlegen bent.
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Stelling 6 SS: Ik maak vaak afspraakjes met mensen die ik via internet heb leren kennen. Dat is superspannend!
Uitleg: Afspraakjes maken via internet doe je natuurlijk niet zomaar: meestal heb je de persoon al goed
leren kennen via MSN of weet je ‘via via’ wel om wie het gaat. Maar wanneer we iemand online ontmoeten,
is onze mening enkel gebaseerd op ‘verbale communicatie’, terwijl we in het echte leven onze indruk over
een persoon baseren op ‘niet-verbale’ waarnemingen zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, het uiterlijk…
Daardoor is het moeilijker om op internet te achterhalen wat de bedoelingen zijn van een persoon en of je
hem/haar kan vertrouwen. Hij of zij kan bijvoorbeeld heel lief zijn op internet, maar bij een ontmoeting
veel verder willen gaan dan dat jij wil.

Stelling 7 FF: Als iemand mij uitleg en foto’s vraagt, dan geef ik onmiddellijk alle informatie.
Uitleg: Je mag vrijuit over je hobby’s en interesses praten op internet, maar het is niet verstandig om
persoonlijke gegevens of contactinformatie te geven. Anderen kunnen immers misbruik maken van deze
privé-informatie of het doorsturen zonder je toestemming. Denk dus goed na over welke gegevens je met
wie deelt.

Stelling 8 SS: Ik hou er wel van om een vettige foto van mezelf op mijn profiel te zetten.
Uitleg: Het internet biedt veel leuke mogelijkheden, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee.
Zo ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je eigen website of profiel. Je mag er anderen niet
mee kwetsen of choqueren. Weet dat wat jij grappig vindt, bij anderen niet altijd als een grap overkomt en
erg kan kwetsen. En als een foto eenmaal op internet is geplaatst, je er geen controle meer over hebt. Iedereen kan de foto kopiëren en opnieuw opslaan op verschillende plaatsen, waardoor je de foto nooit meer
helemaal kan verwijderen van internet.

Thema: Betrokkenheid van ouders
Stelling 9 SS: Mijn oudjes weten niets af van mijn internetgedrag, en dat is maar goed ook!
Uitleg: Veel kinderen vinden dat hun ouders ongeveer wel weten wat ze doen op internet. Dat is belangrijk,
want je ouders kunnen je steunen en je helpen wanneer je iets vervelends meemaakt online. Praat dus eens
met je ouders over je internetgebruik: over je online vrienden, je favoriete websites, of over de mooie en
spannende dingen waarvoor je internet kan gebruiken. Je kan hen misschien zelfs iets leren: hoe je moet
MSN’en of hoe je een online profiel kan aanmaken bijvoorbeeld.

Stelling 10 FF: Mijn ouders hebben mijn wachtwoord, want ik vind dat ze alles over mijn internetgebruik  mogen weten.
Uitleg: Natuurlijk heb je nog altijd recht op je eigen privacy. Je wachtwoord hoeft bijvoorbeeld niemand te
weten, dat is enkel van jou.
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Begeleiderfiche 4: Netiquette
Verstop je niet achter je scherm, maar gedraag je op internet zoals in het echte
leven:
• Post of stuur geen berichtjes, foto’s of filmpjes die anderen zouden kunnen beledigen, kwetsen of
choqueren.
• Denk na voor je iets stuurt. Gebruik je eigen filter: namelijk deze tussen je oren.
• Zorg er voor dat je niet boos bent als je MSN’t of mailt.
• Zet geen gegevens of foto’s van anderen op internet zonder hun toestemming. En zeker geen naaktfoto’s of foto’s die je bewerkt hebt: dat is strafbaar.
• Lieg niet. Leugens komen toch meestal uit en dan verspeel je het vertrouwen van de ander.

Bescherm jezelf tegen cyberpesters:
• Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie zoals je e-mailadres of je gsmnummer en deel foto’s alleen met mensen die je in het echte leven kent en vertrouwt. Anderen kunnen deze zaken doorsturen zonder jouw toestemming. Vertrouw er niet blindelings op dat ze dit niet
zouden doen.
• Leg nooit je ziel zomaar bloot op internet. De informatie kan altijd tegen jou gebruikt worden.
• Gebruik geen provocerende nicknames en foto’s als je hier geen reactie op wil krijgen.
• Ga ervan uit dat anderen zich op internet anders kunnen voordoen dan ze zijn. Zeker in een chatbox
weet je nooit zeker wie er aan de andere kant van de computer zit.
• Voeg alleen personen die je in het echte leven ook kent en vertrouwt, toe aan je vriendenlijst.

Meer tips i.v.m. cyberpesten vind je op het leerkrachtengedeelte van www.clicksafe.be.
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Begeleiderfiche 5: De hulpverlener
Tips voor antwoord 1

Je kan een mailtje sturen naar clicksafe@childfocus.org of surfen naar www.ecops.be, waar je als internetgebruiker misdrijven op of via het internet (kinderporno, ongewenste reclame…) kan melden.

Tips voor antwoord 2

• Er is niks mis met af en toe naar porno kijken en ervan te genieten. Maar wees je wel bewust van
de verschillen met het echte leven: seks in pornofilms lijkt niet op seks in het echt en porno is vaak
vrouwonvriendelijk.
• Let wel op: stuur geen pornofilmpjes door naar je vrienden. Dit is strafbaar. Bovendien vindt niet
iedereen het leuk om zulke filmpjes onder ogen te krijgen.

Tips voor antwoord 3, 7, 8 en 10

Aan een afspraakje via internet zijn altijd risico’s verbonden. Je bent nooit zeker van de echte identiteit en
de bedoelingen van je chatgenoot.
• Bespreek het eerst met je ouders. Gaan zij niet akkoord? Overtuig hen om contact op te nemen met
de ouders van je chatvriend(in).
• Ga nooit alleen, maar neem een vriend(in) mee.
• Spreek af op een openbare plaats waar veel mensen zijn.
• Neem je gsm mee.

Tips voor antwoord 4 en 9

• Laat je niet onder druk zetten of chanteren. Maak duidelijk dat je het er niet bij zal laten: zeg kort
maar krachtig dat je klacht zal indienen.
• Bewaar je e-mails en chatgesprekken. Zo heb je bewijsmateriaal waarmee de dader opgespoord kan
worden. Staat er een vervelende foto van jou online? Maak dan een kopie van de website waar je foto
op staat.
• Wanneer je op Netlog wordt lastig gevallen, kan je dit melden: meestal kan je de automatische
functie (de knop ‘Meld misbruik’ bij een foto bijvoorbeeld) gebruiken, in de andere gevallen kan je
terecht op abuse-nl@Netlog.com. Ook bij e-cops (www.ecops.be) kan je terecht. Dat is de federale
politie die zich bezig houdt met misbruik via het internet.
• Vertel het aan een volwassene die je vertrouwt, bijvoorbeeld aan je ouders of een leraar. Of stuur een
mailtje naar Child Focus (clicksafe@childfocus.org).

Tips voor antwoord 5

Accepteer niet zomaar uitnodigingen van vreemden om te cammen. Zo vermijd je dat je plots beelden binnenkrijgt die je liever niet wil zien. Krijg je toch ongewenst beelden binnen? Klik ze dan weg en sluit het
gesprek af.

Tips voor antwoord 6

Zoals in het echte leven vind je ook op internet mensen met slechte bedoelingen. Onthoud dus dat je nooit
zeker weet met wie je aan het chatten bent. Een echt modellenbureau zal nooit op die manier rekruteren
via internet. Vertrouw dus geen mensen die zeggen dat ze op zoek zijn naar nieuwe fotomodellen en die je
vragen om je voor de webcam (deels) uit te kleden, of om een sexy foto door te sturen.
• Tip: Heb je het gevoel dat er iets niet klopt en dat de persoon te mooi is om waar te zijn? Dan is het
waarschijnlijk zo…
• Signaleer een verdachte chatter aan je vrienden.
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Begeleiderfiche 6: Zoektips
Mogelijke zoekopdrachten
•
•
•
•
•
•

Wanneer kom je in de pubertijd?
Wat is een natte droom?
Hoe voelt het om verliefd te zijn?
Wat betekent gêne?
Wanneer ben je holebi?
Wat is opwinding?

Tips bij het zoeken naar info over seks en relaties
Een zoekmachine geeft als resultaat de webpagina’s waar het trefwoord op voorkomt, maar dat wil niet
zeggen dat deze pagina’s ook de informatie bevatten die je zoekt.
• Geef als zoekopdracht niet het woord ‘sex’, maar  ‘seks’. Gebruik liefst trefwoorden zoals ‘zwanger’
of ‘condoom’ in plaats van ‘seks’.
• Gebruik meerdere trefwoorden. Bijvoorbeeld: pubertijd + uitleg, tips.
• Geef vragen in plaats van trefwoorden. Bijvoorbeeld: ‘hoe weet ik of ik homo ben?’

Enkele goede websites
•
•
•
•

www.kjt.org
www.life1215.be
www.kidsgids.be
www.allesoverseks.be Naar deze website (van Sensoa) zullen je leerlingen veel verwijzingen zien
tijdens hun zoekopdracht in Google. Deze website is eigenlijk bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar.
Vertel je leerlingen dat als ze wat ouder zijn, ze hier hun seksinfo op kunnen zoeken. Maar nu kunnen
ze er nog dingen tegenkomen die nog niet voor hen bedoeld zijn.

Tips om te checken of een website betrouwbaar is
• Het is duidelijk wie de maker of uitgever van de website is. Je kan hem of haar contacteren.
• Er wordt vermeld waar de maker zijn informatie gehaald heeft: er staat een bron of literatuuropgave
op de website.
• De informatie is up-to-date en de website wordt goed onderhouden. Bijvoorbeeld alle links werken en
er staan geen (spel)fouten op de website.
• Er wordt geen mening gegeven over iets, maar je leest een verhaal dat gebaseerd is op feiten.
• Bekijk verschillende websites. Op een goede website staan links naar andere websites over hetzelfde
onderwerp. Kom je op verschillende websites dezelfde informatie tegen, dan is de informatie waarschijnlijk juist.
• Het is duidelijk wat het doel van de website is. De site kan bijvoorbeeld dienen om je te ontspannen
of om reclame te maken. Dan bevat de site waarschijnlijk commerciële advertenties.
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Begeleiderfiche 7: ‘Wat een plaatje!’
Wat denk je, is porno gelijk aan seks?
X Seks is veel meer dan alleen penis in de vagina.
□ Porno is pure seks.
Uitleg: Vertel dat pornografische beelden gewoon fantasiebeelden zijn: seks in de echte wereld is iets heel
anders dan wat je op die webpagina’s te zien krijgt. Seks is niet alleen klaarkomen, maar ook zoenen, strelen, spelen…

Kan je door naar porno te kijken veel leren over seks?
□ Je leert standjes en mogelijkheden.
X Je ziet een onjuist en eenzijdig beeld van wat mensen echt leuk vinden.
Uitleg: Porno geeft een onjuist beeld over seks. Zo hebben mannen en vrouwen in pornofilms altijd zin en
komen de acteurs altijd klaar. Terwijl dit in het echte leven niet het geval is: mannen hebben ook vaak geen
zin en niet iedereen kan altijd klaarkomen. In porno kan ook alles: seks met meerdere mensen bijvoorbeeld,
terwijl zeker niet iedereen dit leuk vindt in het echte leven.

Waarom spelen mensen in pornofilms?
□ Omdat ze het leuk vinden.
X Omdat ze er voor betaald worden.
Uitleg: Er bestaat een echte porno-industrie, waarin heel veel geld wordt verdiend. Daarom zijn er ook zo
veel pornosites op internet te vinden.

Waarom is porno verboden voor kinderen, denk je?
X Omdat het kinderen een verkeerd beeld geeft over seks.
□ Omdat kinderen niet genoeg geld hebben.
Uitleg: Als je op jonge leeftijd veel porno ziet, kan je een fout beeld krijgen van seks. Daarom is het best dat
je er pas naar kijkt als je ouder bent. Zo is porno vaak vrouwonvriendelijk: de man neemt er het initiatief
en weet perfect wat de vrouw graag heeft. De vrouw is in pornofilms dikwijls een ‘lustobject’ en wordt er
neerbuigend behandeld. Dit is natuurlijk niet zo in de werkelijkheid.

Waarom houden vooral mannen van porno, denk je?
□ Omdat ze meer van seks houden dan vrouwen.
X Omdat ze het heel opwindend vinden om te kijken naar blote beelden.
Uitleg: Natuurlijk vindt niet iedereen porno even leuk. Over het algemeen vinden jongens porno leuker dan
meisjes. Stuur dus nooit zo maar dergelijke foto’s of filmpjes door naar je vrienden!
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Begeleiderfiche 8: Zelftest
Score en advies:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

4

3

1

2

4

2

1

2

3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

4

1

2

4

1

2

2

3

2

Score 0-8: Jij bent de King of Queen van het web! Je let goed op je privacy en je hebt respect voor jezelf
en voor anderen. Proficiat!
Score 9-15: Jij weet best wat gevaarlijk is en wat niet kan, maar af en toe denk je daar liever niet aan.
Maar geef jezelf toch maar niet helemaal bloot online! En denk eraan: aan de andere kant van de computer
zit altijd een echte persoon.
Score 16-45: Jij bent je niet voldoende bewust van de risico’s van internet. Denk eraan: doe nooit iets op
internet wat je in het echte leven ook niet zou doen. Je hebt het misschien nog niet gemerkt, maar iets dat
je op internet doet of zegt, kan later vervelende gevolgen hebben!
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Begeleiderfiche 9: Kruiswoordraadsel
Oplossing:
1. Ik bescherm altijd mijn privacy: ik geef niet zomaar mijn telefoonnummer, adres, naam of foto’s aan
iemand. (Verticaal)
2. Ik behandel anderen op internet altijd met respect. Dat betekent ook: niet roddelen en niet pesten.
(Horizontaal)
3. Als ik afspreek met iemand die ik van internet ken, vertel ik het aan mijn ouders en spreek ik af op een
openbare plaats. (Horizontaal)
4. Een webcam gebruik ik tijdens het chatten alleen met bekenden. Als ik hem niet gebruik, schakel ik hem
uit. (Horizontaal)
5. Als ik op internet iets schokkends meemaak, dan praat ik er met iemand over. (Verticaal)
6. Ik ben altijd kritisch tegenover vreemden. Er bestaan altijd mensen die liegen over wie ze zijn.
(Horizontaal)
7. Video’s en foto’s van mezelf deel ik enkel met mensen die ik ken en vertrouw. (Verticaal)
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Begeleiderfiche 10: PIKASOLL en Internet
P

Privacy

Alles wat je op internet doet, is niet privé, en kan gemakkelijk door anderen gelezen en gevolgd worden.
Het is dus heel belangrijk je goed bewust te zijn van het feit dat heel wat mensen informatie over jou en
anderen kunnen gebruiken of misbruiken. Wees dus voorzichtig met privé-informatie van jezelf en anderen.

I

Ik-vorm

Wees wie je bent, lieg niet (of niet te veel) als je online bent. Erge leugens komen toch steeds uit. Denk
goed na wat je van jezelf publiek wil maken.

K

Kies

Kies wat je aan anderen over jezelf onthult. Kies ook wat je zegt en hoe: gebruik de filter tussen je oren en
stuur geen beledigende mails of foto’s.

A

Actief

Wees actief als je op internet misbruiken ziet, of als je iets meemaakt waar je je niet goed bij voelt. Je kan
altijd terecht bij Child Focus. Of praat erover met je ouders of leerkracht.

S

Seksualiteit

Interesse hebben in seks is oké. Maar hou er rekening mee dat niet iedereen dingen op dezelfde manier ervaart. Dring je dus nooit op aan anderen en wees voorzichtig met het doorsturen van sexy filmpjes en foto’s.
Laat je ook niet verleiden tot dingen waar je niet achter staat. En onthoud dat er ook mensen met slechte
bedoelingen zijn op internet.

O

Oriëntatie

Niet iedereen is heteroseksueel. Op internet kan je speciale websites vinden die zich richten tot homo’s en
lesbiennes.

L

Luisteren, Lachen, Leuk

Hou het leuk: behandel mensen met respect op internet en blokkeer diegenen die jou stalken of intimideren.
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Werkblad 1: Enquête
1. Hoeveel tijd besteed jij per dag aan internet?
□ Minder dan een uur

□ Tussen 1 en 2 uur

□ Meer dan 2 uur

2. Waar staat bij jou thuis de computer die je het meest gebruikt?
□ Op mijn kamer

□ In een gemeenschappelijke ruimte

3. Waarvoor gebruik jij internet het meest?
□ Om te praten met vrienden

□ Om mij te ontspannen

□ Om informatie op te zoeken

4. Chat jij wel eens?
□ Ja

□ Nee

5. Heb jij een profielpagina?
□ Ja

□ Nee

6. Speel jij wel eens spelletjes op internet?
□ Ja

□ Nee

7. Zoek jij wel eens informatie voor je schoolwerk op internet?
□ Ja

□ Nee

8. Zet jij soms foto’s van je vrienden online?
□ Ja

□ Nee

9. Heb jij al eens afgesproken met iemand die je op
internet hebt leren kennen?
□ Ja

□ Nee

10. Heb jij soms discussie met je ouders over
“op internet zitten”?
□ Ja

40
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Werkblad 2: Profielen
Skaterboy1998 – man, 12 jaar 	
Naam: Robbie
Geboortedatum: Woonplaats: Zonhoven
Interesses: skaten, scouts, voetballen, buiten zijn
Over mezelf: niet-roker, sportief, ik hou van mijn zoetje Ellen!!
Meer weten? privé bericht sturen!  robbie578@hotmail.com

Sexy_Julie – vrouw, 12 jaar
Naam: Julieke
Geboortedatum: 25-01-1998
Woonplaats: Gent
Interesses: dansen, films, paardrijden, op vakantie gaan (Turkije!)
Over mezelf: Schrijf je in mijn gastenboek?
bruin haar
blauwe ogen
lengte: 1m55
gewicht: 40kg
schoenmaat: 37

Lucky_me – vrouw, 10 jaar
Naam: wil je wel weten hé?!
Geboortedatum: Woonplaats: Geel
Interesses: computeren, TV kijken, muziek, Joepie lezen,
zwemmen…
Over mezelf:
Familie: twee broers van 12 en 15
Favoriete kledingmerk: H&M
Filmstijl: Romantiek, horror, actie
Sterrenbeeld: schorpioen
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Love Master – man, 13 jaar
Naam: Stijn Verherwegen
Geboortedatum: 05-10-1997
Woonplaats: Tiensesteenweg 201, 3000 Leuven
Interesses: feesten, Runescape, leuke meisjes…
Over mezelf: Ik hou van plezier. Ik ben single. Dus je kan maar vragen!
Je kan me haten, je kan over me praten, maar dan mag je NU mijn profiel verlaten !!

Shygirl - vrouw, 11 jaar
Naam: Lize De Wachter
Geboortedatum: 18-07-1999
Woonplaats: Oostakker
Interesses: Tekenen, mijn hond Luka, ijsjes eten, Anubis fan!
Over mezelf:
I feel all alone.
When nothing is going right…
Where are you now?
I can see the light...

Ikke - man, 11 jaar
Naam: Oei… vergeten! 
Geboortedatum: 3 november xxxx
Woonplaats: België
Interesses: Auto’s, mijn maten, FC De Kampioenen, basketbal...
Over mezelf:
favoriete frisdrank: Ice-Tea
Merk GSM: LG
Liefdesstatus: ??
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Werkblad 3: Nicknames en foto’s
Fijn_Konijn



FloweR_PoweR



Partyboyke1987



the_drunk_one



geWoon_iKKe



Fancy_stuff_xx



Playboy14



SweetSugahLips



Prins_op_het_paard



Pannekoekske



BAdBoy_huggs



don’tstopthemusic



Kusje_nr2



Sexy_Angel



Miss_Lana





















© Sensoa vzw 2009

Lespakket veilig internet – Kids in Cyberland

43

Werkblad 4: Vriendenboekje
Naam:..............................................................
Geboortedatum: ................................................

Foto of tekening:

Adres:..............................................................
.....................................................................
Telefoonnummer: ...............................................
E-mailadres: .....................................................
Mijn school: ......................................................
Ik ben verliefd op: ..............................................
Beroep van mijn ouders: .......................................
.....................................................................
Hobby’s:...........................................................
.....................................................................
Ik heb een afkeer van: .........................................
.....................................................................
Ik word verdrietig van: ........................................
.....................................................................
Mijn kleur van onderbroek vandaag is: ....................................................................................
Dit weekend ga ik: ............................................................................................................
...................................................................................................................................

Reacties van klasgenoten:
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Werkblad 5: Chatgesprek
1.

Twee mensen ontmoeten elkaar in een chatbox. Hun nicknames zijn Funnybunny en Naughtyboy.
Funnybunny vraagt in de chatbox of iemand zin heeft in een babbel. Naughtyboy ziet dat wel
zitten en begint privé tegen haar te praten.

<Naughtyboy> hey funnybunny, alles cavatjes?
<Funnybunny> ja zenne, ‘k verveel mij alleen een beetje.
<Naughtyboy> Oei, hoe komt het? ‘t Is toch vakantie
<Funnybunny> jamaja, ‘t is zo slecht weer en mijn beste vriendin is op reis.
<Naughtyboy> Zeg, geen goesting om op MSN verder te babbelen? Da’s wat gemakkelijker. Ge zult u
niet meer vervelen, beloofd! ;-) mag ik uw e-mailadres?
Funnybunny geeft haar e-mailadres door want ze vindt het zelf ook wel leuker om via MSN te babbelen.
Ze belooft dat ze de volgende dag zeker op MSN zal komen.
Wat vind jij?
♥ Het is niet gevaarlijk om je e-mailadres door te geven.
♥ Een e-mailadres is toch iets persoonlijk, ik zou dat niet zomaar aan iedereen geven.

2.

De volgende dag komt Naughtyboy online op MSN. Funnybunny is er nog niet maar Naughtyboy is
heel nieuwsgierig en dus kijkt hij naar haar profiel op MSN. Daar komt hij heel veel te weten van
Funnybunny, o.a. dat haar naam Kelly De Smet is, dat zij 11 is en in Aalst woont. Ze houdt van
lezen en shoppen, ze luistert naar R&B en ze speelt volleybal.

Naughtyboy vind het tof om zoveel van haar te weten te komen. Maar zelf zou hij wel nooit zoveel
informatie van zichzelf op internet zetten.
Wat vind jij?
♥ Er is niks mis mee om veel over jezelf op MSN te zetten.
♥ Het is toch wel een beetje riskant om je achternaam en je woonplaats op internet te zetten.
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3.

Funnybunny komt online op MSN…

<Naughtyboy> Hey Kelly!
<Funnybunny> Ha, gij kent mijn naam! gij hebt zeker al op mijn profiel zitten kijken. En was het een
beetje interessant?
<Naughtyboy>  Ja, ik weet al heel veel over u.
<Funnybunny> Ja maar ik weet van u nu nog altijd niets he. Op uw profiel staat er niet zoveel. Vertel
eens iets over uzelf.
<Naughtyboy> Mijn naam is Dieter, ‘k ben van Dendermonde. ‘k Ben redelijk sportief en ‘k luister graag
naar hip hop.
<Funnybunny> aaah Dendermonde, ik kom daar veel, waar woon je ergens?
<Naughtyboy> in de Vlamingstraat
<Funnybunny> aaah ja ik weet dat zijn!
Wat vind jij?
♥ Ik zou ook de straat doorgeven waar ik woon, dat is geen geheim.
♥ Ik zou nooit zomaar mijn adres geven aan iemand die ik niet in het echte leven ken.

4.

Funnybunny en Naughtyboy MSN’en nu bijna elke avond met elkaar. Soms zitten ze drie uur na
elkaar te chatten zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze kijken alle twee steeds meer en meer
uit naar hun gesprekken.

Maar dan krijgt Funnybunny haar rapport en dat is niet echt schitterend. Haar ouders zijn enorm kwaad.
Ze denken dat ze zo’n slechte punten heeft omdat ze zoveel op internet zit. Dus mag ze een week niet
op internet. Funnybunny vindt dit verschrikkelijk, nu kan ze niet meer babbelen met Naughtyboy. Dus
besluit Funnybunny om haar gsm-nummer te geven aan Naughtyboy, zodat hij haar kan bellen.
Wat vind jij?
♥ Ik vind het niet echt gevaarlijk om mijn gsm-nummer door te geven.
♥ Ik geef nooit zomaar mijn gsm-nummer aan iemand die ik via internet ken.
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5.

De week straf is afgelopen. Ondertussen heeft Naughtyboy al een aantal keer naar Funnybunny
gebeld. Ook aan de telefoon klikt het heel snel. Funnybunny vertrouwt hem steeds meer en vertelt dus ook steeds meer over zichzelf. Enkele dagen later…

<Naughtyboy> Zeg Funnybunny, we kennen elkaar toch al redelijk lang he?
<Funnybunny> eeeuhm ja da’s waar
<Naughtyboy> awel ja, niet benieuwd hoe da’k er uit zie
<Funnybunny> ‘k heb daar niet echt bij stilgestaan eigenlijk, ‘k vind dat je een tof karakter hebt en
je uiterlijk doet er niet echt toe
<Naughtyboy> ik vind u ook een hele toffe maar soms wil ik wel eens weten wie er aan de andere kant
van het scherm zit.
<Funnybunny> mmmm
<Naughtyboy> heb je geen foto voor mij? pleeaaase
<Funnybunny> nee ‘k geef dat liever niet, ik doe dat nooit
<Naughtyboy> hier heb je mijn foto. Hopelijk bedenk je je nog.
En weg is hij… Funnybunny voelt zich nu wel een beetje slecht. Naughtyboy was precies een beetje
boos… Had ze toch beter haar foto gegeven of niet?
Wat vind jij? Had Funnybunny toch haar foto moeten doorsturen?
♥ Ja, daar is toch niets mis mee om aan iemand je foto te geven.
♥ Ik vind dat toch maar gevaarlijk. Je weet nooit wat ze met je foto gaan doen.

6.

Funnybunny heeft al een paar dagen niets van Naughtyboy gehoord. Ze begint nu echt wel ongerust te worden. Misschien had ze toch beter een foto opgestuurd… Haar beste vriendin is terug
thuis en zegt tegen haar: ‘Koop je dan een webcam! Dat kan toch geen kwaad.’

Wat vind jij? Is een webcam echt niet gevaarlijk?
♥ Met een webcam kan je niets misdoen.
♥ Ik vind een webcam toch een beetje riskant.
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7.

Funnybunny heeft zich een webcam gekocht. Naughtyboy had er al één. Dus nu kunnen ze niet
alleen tegen elkaar praten maar elkaar ook zien. Zo chatten ze nog enkele weken verder. De
vriendschap tussen de twee wordt steeds groter en dan…

<Funnybunny> zeg, we zitten hier nu al 2 maanden te chatten met elkaar. Denk je dat het niet tijd
wordt om eens af te spreken?
<Naughtyboy> ja, ‘k heb dat ook al gedacht. En we wonen niet ver van elkaar he
<Funnybunny> ja da’s waar. Dus heb je zaterdag iets te doen?
<Naughtyboy> nee, niet echt! Wat denk je, om 2 uur aan de ingang van het stadpark in Aalst?
<Funnybunny> it’s a date!
Wat vind jij? Zou jij afspreken met iemand die je op internet hebt leren kennen?
♥ Ja zeker, spannend!
♥ Mmm… ik vind dat toch maar gevaarlijk.
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Werkblad 6: Moeilijk of gemakkelijk?
Hoe zou jij volgende dingen doen of zeggen? Omcirkel het antwoord.
1. Je hebt al enkele weken een oogje op iemand bij jou in de klas. Na lang twijfelen heb je beslist dat
je hem/haar gaat vertellen dat je verliefd bent. Wat doe je?
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

stap op hem of haar af en vertel hoe ik me voel.
telefoneer hem of haar ’s avonds na school en vertel het dan.
stuur hem of haar een e-mail of sms met mijn liefdesverklaring.
vertel het op MSN, tijdens het chatten.

2. Je bent al enkele weken samen met iemand, maar je voelt je eigenlijk niet zo goed bij hem/haar. Je
besluit dat je het gaat uitmaken. Wat doe je?
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

stap op hem of haar af en vertel het hem/haar.
telefoneer hem of haar ’s avonds na school en vertel het dan.
stuur hem of haar een e-mail of sms.
zeg het hem/haar op MSN, tijdens het chatten.

3. Je bent erg boos op een vriend(in) omdat hij/zij je verjaardag is vergeten. Je wil dit aan hem/haar
duidelijk maken. Wat doe je?
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

stap op hem of haar af en zeg hoe ik me voel.
telefoneer hem of haar ’s avonds na school om het te zeggen.
stuur hem of haar een e-mail of sms.
vertel het op MSN, tijdens het chatten.

4. Je zit al enkele dagen met een groot geheim dat je kwijt wil. Je besluit het aan je beste vriend(in) te
vertellen. Wat doe je?
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

stap op hem of haar af en vertel het.
telefoneer hem of haar ’s avonds na school om het te vertellen.
vertel het hem of haar in een e-mail of sms.
vertel het op MSN, tijdens het chatten.

5. Je zou graag eens naar de film gaan met een jongen/meisje van de sportclub die jij wel leuk vindt.
Hoe pak je dit aan?
a.
b.
c.
d.

Ik
Ik
Ik
Ik

stap op hem of haar af en vertel het.
telefoneer hem of haar ’s avonds na school om hem/haar uit te vragen.
vraag het hem of haar in een e-mail of sms.
vraag het op MSN, tijdens het chatten.
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Werkblad 7: Wensen en grenzen
Lars hoort op school zijn vrienden vertellen over masturbatie. Hij wordt nieuwsgierig en besluit om op
internet meer informatie hierover op te zoeken. Wanneer hij alleen thuis is, kruipt hij achter de computer en bezoekt enkele websites over dit onderwerp. De dag nadien wordt hij door zijn vader op het matje
geroepen. Zijn ouders zijn erachter gekomen dat hij ‘vieze sites’ heeft bezocht en zijn kwaad. Lars wordt
gestraft en mag een week lang niet op internet.
• Wat gaat er om in Lars? Waarom wil hij deze informatie opzoeken?
• Wat denk je van de reactie van de ouders van Lars? Wat denken zij?
• Hoe denk je dat Lars zich voelt wanneer hij straf krijgt? Wat kan hij doen om dit aan zijn ouders duidelijk te maken?
Justine, de vriendin van Marie, heeft foto’s op internet gezet van een feestje waar ze samen naartoe
geweest zijn. Op sommige foto’s staat Marie met haar ogen half toe of moest ze net niezen. Marie vind
het niet leuk dat Justine deze foto’s online zet. Ze heeft Justine al een paar keer gevraagd om ze weg te
doen. Justine neemt Marie niet serieus en doet niet wat ze vraagt.
•
•
•
•

Wat
Wat
Wat
Wat

vindt Marie ervan dat Justine deze foto’s op internet zet? Wat voelt zij? Wat denkt zij?
is de bedoeling van Justine? Denk je dat zij dit opzettelijk doet?
denk je van de reactie van Marie? Hoe zou jij reageren?
kan Marie nog doen opdat Justine de foto’s van internet haalt?

Anna chat regelmatig op internet. Soms gebeurt het dat jongens zich bij haar aanmelden. Eerst doen
die jongens heel normaal en vragen ze naar haar leeftijd, haar muziekkeuze,... En daarna beginnen ze
onmiddellijk over seks te praten. Anna vindt dit heel vervelend. Ze zegt dat dan ook, maar dan noemen
de jongens haar een trut en zeggen ze dat Anna niet flauw moet doen.
•
•
•
•

Wat gaat er om in deze jongens? Wat is hun bedoeling?
Hoe komt hun gedrag over op Anna? Wat voelt zij? Wat denkt zij?
Wat denk je van de reactie van Anna? Hoe zou jij reageren?
Wat kan Anna nog doen om hun vervelende opmerkingen te stoppen?

Hans, die Pieter kent van op de bus, heeft al enkele keren een stomme reactie gegeven op een foto die
op Pieter z’n profiel staat. Pieter heeft geen enkele keer gereageerd op hetgeen Hans schreef en heeft
telkens zijn reactie verwijderd. Wanneer Hans merkt dat zijn reacties geen effect hebben, reageert hij
op een foto waar Pieter samen met een vriend opstaat. Hij zegt dat z’n vriend ongelooflijk lelijk is en dat
ze bij elkaar passen.
•
•
•
•

Wat
Wat
Wat
Wat

gaat er om in Hans? Wat is zijn bedoeling?
gaat er om in Pieter? Wat voelt hij? Wat denkt hij?
denk je van de reactie van Pieter? Hoe zou jij reageren?
kan Pieter nog doen? Hoe kan hij ervoor zorgen dat Hans stopt met zijn pestgedrag?

Manu is tijdens het surfen terechtgekomen op een sekssite. Hij downloadt er een seksfilmpje en stuurt
het, als grapje, door naar zijn vriendin Anouk. Wanneer Anouk het filmpje opent is ze geschokt. Ze voelt
zich vies.
•
•
•
•
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Wat gaat er om in Manu? Wat is zijn bedoeling?
Wat gaat er om in Anouk? Wat voelt zij? Wat denkt zij?
Weten ze dit van elkaar?
Hoe kunnen Manu en Anouk dit oplossen? Wat kan Anouk doen om duidelijk te maken dat ze niet graag
zulke filmpjes toegestuurd krijgt?
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Werkblad 8: Stoere Siebe en Flitsende Fien
 Stoere Siebe zegt: Het schelden op internet hoort er nu eenmaal bij, iedereen doet het, ik ook.

Flitsende Fien zegt: Er moet meer controle zijn op het gedrag van kinderen en jongeren
op internet want er zijn veel te veel gevaren.

 Stoere Siebe zegt: Als ik boos ben dan zal de ander het geweten hebben. Dan hou ik me niet in.

Flitsende Fien zegt: Als iemand boos is op mij, probeer ik me altijd te verdedigen.

 Flitsende Fien zegt: Als je heel verlegen bent, gaat internet je zeker niet helpen om contact
te leggen.

Stoere Siebe zegt: Ik maak vaak afspraakjes met mensen die ik via internet heb leren kennen.
Dat is superspannend!

 Flitsende Fien zegt: Als iemand mij uitleg en foto’s vraagt, dan geef ik onmiddellijk alle informatie.

Stoere Siebe zegt: Ik hou er wel van om een vettige foto van mezelf op mijn profiel te zetten.

 Stoere Siebe zegt: Mijn oudjes weten niets af van mijn internetgedrag, en dat is maar goed ook!

Flitsende Fien zegt: Mijn ouders hebben mijn wachtwoord, want ik vind dat ze alles
over mijn internetgebruik mogen weten.
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Lespakket veilig internet – Kids in Cyberland

51

Werkblad 9: De hulpverlener
1

Hallo KJT,

Ik was een tijdje geleden op internet filmpjes aan het bekijken en door wat van link op link te klikken
kwam ik op een heel vies filmpje uit. Ik durfde het zelfs niet volledig uit te kijken, ik was er echt door
gechoqueerd.
Weten jullie of er ergens iets bestaat waar je kan gaan klagen over foute dingen op het internet? Want
het is echt wel heel fout. Volgens mij is het zelfs illegaal.
Koen

2

Dag,

Ik kijk naar porno op internet en daar raak ik opgewonden van. Ik wis de geschiedenis van mijn browser,
dus mijn ouders weten er niets van. Maar toch schaam ik me. Is dat terecht? Is het wel normaal dat ik
naar porno kijk? Is internet-porno misschien fout, en voel ik me daarom zo schuldig?
12-jarige jongen

3

Hoi,

Ik ben een meisje van 15 en ik spreek redelijk vaak af met mensen die ik via het internet ken. In het
begin was ik er heel voorzichtig mee. Ik belde eerst een paar keer met die persoon, en sprak altijd af
op een drukke plaats. Er is nog nooit iets gebeurd of zo, maar mijn vriendinnen zeggen allemaal dat ik
voorzichtiger moet zijn. Zo van “ooit zal het wel eens misgaan”…
Nu ga ik binnenkort weer meeten met iemand van 19. Hij wil ook twee jongens meenemen die allebei
ouder dan 20 zijn. Ik heb daar geen problemen mee, ook al ken ik één van de twee zelfs via het internet
niet zo goed. Maar volgens mij gaan mijn ouders dat leeftijdsverschil niet vertrouwen. Ik ben dus niet
van plan om ze daar iets over te zeggen. Mijn vriendinnen zeggen dat ze het zelf niet zouden doen maar
ja... Nu vroeg ik me af hoe jullie erover denken? Ben ik risicovol bezig of niet?
Groetjes, Paulien

4

Hey KJT

Ik ben een meisje van 13 en ik ben heel dom geweest.  Ik heb mezelf namelijk naakt op de webcam
laten zien. Toen op dat moment was die gast mijn vriendje, ik kende hem via Netlog.
Nu is het al bijna een jaar uit en hij is nog steeds heel boos op mij omdat ik het uit heb gemaakt. Hij
is ook heel jaloers op mij omdat ik nu een ander vriendje heb en gelukkig ben. Nu heeft hij op MSN
gezegd dat hij de beelden van mij op internet gaat plaatsen. Hij stuurt zelfs sms’jes zoals “ik heb het
erop gezet en ik heb er al veel reacties op gekregen”.
Ik weet niet of het er nu echt op staat of niet maar ik wil er niet aan denken dat iemand zo een filmpje
van mij vindt. Ik ben echt bang... Weten jullie wat ik moet doen?
Anoniem

52

Lespakket veilig internet – Kids in Cyberland

© Sensoa vzw 2009

5

Helaba,

Ik heb een vraagje. Ik ben 12 jaar en ik heb een vriend. Op mijn MSN staan veel jongens, maar zij weten
dat ik een vriend heb.
Soms vragen zij mij om te cammen en meestal accepteer ik ze. Maar dan krijg ik het beeld dat ze hun
broek of T-shirt uitdoen. Dit gebeurt zonder mijn toestemming! Ik vind dit een soort van bedrog tegenover mijn vriend…
Nu zijn mijn vragen: Hoe kan ik dit vermijden? Is het bedrog?  
H.

6

Heej

Ik zit met een dilemma! Ik ben al een paar keer benaderd door ‘J.’, een man die me vraagt of ik model
wil worden. Daarvoor moet je wel eerst een webcamcasting doen. Zo moet je bijvoorbeeld in je BH
voor de webcam staan.
Een uur geleden ontving ik ook een mail met een formulier waarop ik moet invullen of ik nog modelopdrachten wil doen of niet. Enkele van de vragen zijn “Draag je graag pikante kledij? Zo ja, beschrijf in
detail”  “Beschik je over een webcam voor de casting?” ...
Mijn vraag is wat moet ik hiermee doen?
Bloempje

7

Hey,

Ik ben een meisje van 10 en ik heb op internet iemand leren kennen met wie het echt klikt, ook al is ze
een jaartje ouder. We kunnen over alles babbelen, hebben superveel lol bij onze spellen, geven elkaar
tips over van alles en nog wat...
Ze is men Beste Vriendin, veel meer nog dan al men andere vriendinnen. Bij haar kan ik echt mezelf
zijn, niet altijd beleefd en vriendelijk en zo. We hebben elkaars MSN en we chatten regelmatig. En we
sturen elkaar foto’s van onszelf, omdat ik geen webcam heb (spijtig!).
Ik wil haar keigraag eens écht zien, we maken altijd plannetjes daarover, maar ik zou niet weten hoe.
Zij woont in Vlaams-Brabant, en ik in Antwerpen. Dus dat is best wel ver rijden. Mijn ouders weten wel
van haar, maar ze weten niet dat ik zo close met haar ben. Ik denk niet dat ze het zouden begrijpen
als ik hen zou vragen om me naar Vlaams-Brabant of zo te rijden.
Martine
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8

Hoi KJT

Ik heb gisteren een jongen op MSN leren kennen van ASLpage. We zijn beginnen chatten en hij was heel
open over zichzelf, dat vind ik super want zo ben ik zelf ook.                 
Hij is wel 14 maar voor hem en mij maakt dat nie uit. (Ik ben 12 maar zie er 14 jaar uit.) Hij is echt
heel lief en ik heb hem al op foto gezien.
Ik wil hem graag wat beter leren kennen dus wil hem wel eens in het echt zien. Maar ik weet dus echt
niet hoe ik dat moeten vragen.  En is het gevaarlijk om af te spreken? Want mijn vriendin zegt dat het
ook een oude man kan zijn met wie ik aan het praten ben…
Kunnen jullie mij helpen?
MeisjeX

Help !

9

Op Netlog zei iemand (die ik niet ken) me dat er iemand foto’s van mij heeft doorgestuurd. Die persoon dreigt er nu mee om de foto’s op internet te zetten, zodat iedereen ze kan zien. Maar dat wil ik
helemaal niet, dus ik heb dat ook gezegd. En nu zegt ie zo: “Geef dan uw MSN en doe wat ik u zeg. Dan
doe ik er niks mee.”
Wat moet ik doen? Ik wil mijn MSN niet geven, wie weet wat wil hij dat ik doe! Maar ik wil ook niet dat
mijn foto’s op het internet komen!
Anoniem

10

Hallo KJT

Ik ben al bijna vijf maanden samen met iemand uit Nederland, die ik heb leren kennen op MSN. Ik heb
haar nog steeds niet gezien maar we hebben al wel veel gedaan (cammen, telefoneren…).
We zijn echt heel verliefd op elkaar! Maar mijn vrienden keuren het af omdat ik haar nog nooit heb
gezien. Mijn ouders weten niet dat ik haar ken en haar ouders weten ook niet van mij.
Vinden jullie onze relatie ook raar? En wat moet ik nu doen?
Groetjes en alvast bedankt,
Max
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Werkblad 10: Zoektips
Ga jij ook wel eens op zoek naar informatie over seks en relaties op internet? Zo doe
je het goed:
Zoektips
• Geef als zoekopdracht niet het woord ‘sex’, maar  ‘seks’. Gebruik liefst trefwoorden zoals ‘zwanger’
of ‘condoom’ in plaats van ‘seks’.
• Gebruik meerdere trefwoorden. Bijvoorbeeld: pubertijd + uitleg, tips.
• Stel vragen in plaats van trefwoorden in te tikken. Bijvoorbeeld: ‘hoe weet ik of ik homo ben?’

Leuke websites
• www.kjt.org
• www.life1215.be
• www.kidsgids.be

Ben jij een cyberdetective?
• Je gelooft niet alles wat je leest of ziet op internet. Je probeert na te denken en je af te vragen of het wel klopt wat er
staat.
• Je weet dat dingen op internet niet altijd zijn wat ze lijken. Zo
zijn er ook websites die enkel voor volwassenen bedoeld zijn.
Je surft dus niet zomaar naar sites die je niet kent.
• Als je terecht komt op een website die je doet schrikken,
vertel je het aan iemand. Aan je ouders of aan Child Focus
(clicksafe@childfocus.org) bijvoorbeeld.
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Werkblad 11: Wat een plaatje!
Verhaal Merijn en Robin
“Merijn vertelt dat zijn vader een heel ‘erge’ film heeft, en dat ze die samen kunnen bekijken. Als Robin
weigert, zegt Merijn dat er echt heel vreemde dingen te zien zijn, dat Robin nu niet flauw moet doen.
Robin stemt toe, en ze bekijken de film. Het is inderdaad raar. Het zijn volwassenen die seks hebben op allerlei manieren: van achter, van voren, met drie, met meer… Er zit niet echt een verhaal in, maar er is veel
bloot. Er zijn veel vrouwen en één man. En hij neemt ze allemaal na elkaar en soms samen. En er wordt
heel vaak gekreund en gegild.
Robin ziet dat Merijn een rode kop heeft, en zelf voelt hij zich ook wat raar. Het is eigenlijk heel vies en
tegelijk voelt hij zich zeer opgelaten. Was dit nu seks?”

Vragenlijstje
Wat denk je, is porno gelijk aan seks?
 Seks is veel meer dan alleen penis in de vagina
 Porno is pure seks.
Kan je door naar porno te kijken veel leren over seks?
 Je leert standjes en mogelijkheden.
 Je ziet een onjuist en eenzijdig beeld van wat mensen echt leuk vinden.
Waarom spelen mensen in pornofilms?
 Omdat ze het leuk vinden.
 Omdat ze er voor betaald worden.
Waarom is porno verboden voor kinderen, denk je?
 Omdat het kinderen een verkeerd beeld geeft over seks.
 Omdat kinderen niet genoeg geld hebben.
Waarom houden vooral mannen van porno, denk je?
 Omdat ze meer van seks houden dan vrouwen.
 Omdat ze het heel opwindend vinden om te kijken naar blote beelden.
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Werkblad 12: Zelftest
Zet een kruisje in het vakje als de stelling op jou van toepassing is:
1

Ik heb al vrienden gemaakt via internet.

2

Ik heb al eens alleen afgesproken met iemand die ik op internet heb leren kennen.

3

Ik heb online al eens vervelende en gemene dingen gezegd tegen iemand.

4

Als ik informatie opzoek, check ik niet altijd of de bron betrouwbaar is.

5

Ik ben al dikwijls per ongeluk terechtgekomen op sekssites.

6

Ik heb al eens mijn adres of telefoonnummer gegeven aan een internetkennis.

7

Ik heb al eens met iemand ruzie gemaakt omdat die via de chat of mail onvriendelijke dingen
had gezegd.

8

Ik ben soms boos als ik mails schrijf en verstuur.

9

Ik ken niet alle mensen in mijn MSN-contactlijst.

10

Als ik op internet met mensen praat, dan geloof ik dat ze zijn wie ze zeggen te zijn.

11

Ik heb online al eens geheimen verteld aan mijn beste vrienden.

12

Ik heb al vervelende foto’s van mijzelf of anderen gemaild of gepost.

13

Ik heb een online profiel.

14

Anderen kennen mijn paswoord.

15

Iemand heeft mij al eens bedreigd online.

16

Ik denk nooit lang na voor ik iets stuur en controleer mijn bericht nooit.

17

Ik heb al eens gelogen op internet, bijvoorbeeld over mijn leeftijd.

18

Ik gebruik wel eens een uitdagende nickname.

19

Ik heb mijn webcam al eens opgezet toen een onbekende me dit vroeg.

20

Ik schaam me niet voor wat ik voel en denk, dus anderen mogen alles weten.
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Werkblad 13: Kruiswoordraadsel
1. Ik bescherm altijd mijn .................: ik geef niet zomaar mijn telefoonnummer, adres, naam of foto’s
aan iemand. (Verticaal)
2. Ik behandel anderen op internet altijd met .................. Dat betekent ook: niet roddelen en niet pesten. (Horizontaal)
3. Als ik afspreek met iemand die ik van internet ken, vertel ik het aan mijn ouders en spreek ik af op een
................. plaats. (Horizontaal)
4. Een ................. gebruik ik tijdens het chatten alleen met bekenden. Als ik hem niet gebruik, schakel
ik hem uit. (Horizontaal)
5. Als ik op internet iets schokkends meemaak, dan ................. ik er met iemand over. (Verticaal)
6. Ik ben altijd kritisch tegenover vreemden. Er bestaan altijd mensen die ................. over wie ze zijn.
(Horizontaal)
7. Video’s en ................. van mezelf deel ik enkel met mensen die ik ken en vertrouw. (Verticaal)
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5.1 Kansen en risico’s van online seksueel gedrag
Tijdens het gamen, op MSN en op profielsites maken kinderen nieuwe vrienden, worden ze verliefd, flirten
ze en doen ze seksuele ervaringen op. Het internet beïnvloedt dus de seksuele ontwikkeling (zie kader) van
kinderen.
Hieronder sommen we enkele populaire internetactiviteiten op die seksueel getint kunnen zijn. We plaatsen
deze zaken in ontwikkelingsperspectief en delen mee welke risico’s eraan verbonden zijn. Voor meer informatie over dit onderwerp kan je terecht op www.clicksafe.be, waar onder meer een Feiten en Cijfers met
recente onderzoeksgegevens te vinden is.

De seksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling begint al in de wieg en gaat verder in de peuter- en kleutertijd. Hier sommen
we op welk seksueel gedrag je mag verwachten van jouw leerlingen.

Zes- tot elfjarigen
• Stellen minder vragen over seksualiteit dan kleuters, maar het houdt hen wel degelijk bezig. Ze
zijn zich gewoon beter bewust van de sociale norm.
• Verliefdheden steken de kop op en kunnen soms heftige gevoelens oproepen. Die gevoelens zijn nog
maar zelden seksueel.
• Seksueel gedrag blijft in de meeste gevallen beperkt tot zoenen en voorzichtige aanrakingen in
verborgen hoekjes…
• Ze horen en zien van alles (op televisie, op internet) en beginnen zich te interesseren voor volwassen seksualiteit. Daar wordt (stiekem) over gepraat met vrienden en vriendinnen.

Twaalf- tot veertienjarigen
• De interesse in het andere geslacht neemt toe en seksuele verlangens doen hun intrede. Meisjes en
jongens zoeken voorzichtig contact en leren omgaan met elkaar.
• De lichamelijke veranderingen gaan gepaard met de nodige onzekerheden. Ben ik wel aantrekkelijk?...
• Seksueel gedrag beperkt zich in de meeste gevallen nog tot masturbatie, tongzoenen en aanrakingen boven en onder de kleren.

5.1.1 Chatten
Er wordt over duizend en één dingen gebabbeld, en dus ook over seksualiteit en relaties. Via de chat wordt
er geflirt, worden seksuele avances gemaakt, worden er afspraakjes gemaakt… En de meeste jongeren die
eraan toe zijn om seksueel te experimenteren, doen dat ook online. Ze wisselen bijvoorbeeld erotische verhalen of fantasieën uit op MSN. Sommige jongeren strippen of masturberen voor de webcam.
Deze ‘cyberseks’ gebeurt meestal binnen bestaande liefdesrelaties en vooral jongens vinden dit leuk. In
principe zijn dit soort experimenten onschuldig en passen ze binnen de ontwikkeling van tieners vanaf 14
jaar. Pubers vinden het spannend en opwindend om elkaar seksueel te ontdekken. Vroeger gebeurde dit
natuurlijk ook, maar dan wel zonder dat volwassenen dit konden zien. Nu krijgen we er via internet wel een
zicht op, en dat is soms wel even schrikken.
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De risico’s
Ongewenste seksuele ervaringen
De grote meerderheid van de ongewenste seksuele ervaringen doet zich voor tussen mensen die elkaar
kennen: tussen leeftijdsgenoten, vrienden, partners… Het gebeurt minder vaak dat onbekenden kinderen
proberen te verleiden om verder te gaan dan zij eigenlijk willen.
Tieners die iemand seksueel benaderen op internet, realiseren zich soms niet wat de impact is van hun
gedrag. Er zijn bijvoorbeeld grote verschillen tussen jongens en meisjes in de beleving van seksueel getinte ervaringen. Meisjes vinden de confrontatie met seksueel getinte beelden, toespelingen en uitnodigingen over het algemeen vervelend, terwijl de meeste jongens dit leuk vinden.
Het gebeurt ook dat tieners onder druk worden gezet om dingen te doen die ze eigenlijk liever niet zouden doen: antwoorden op een seksuele vraag, hun borsten of penis tonen voor de webcam, naaktfoto’s
doorsturen,… Vooral jonge meisjes (12 tot 14 jaar) blijken het soms moeilijk te vinden om dingen te weigeren, zij willen niet preuts overkomen.
Chatten met onbekenden
Meestal chatten kinderen met vriend(inn)en uit het echte leven, maar naarmate ze ouder worden, chatten ze ook met onbekenden. Maar kinderen staan vaak niet kritisch genoeg tegenover zaken die anderen
hen vertellen via internet. Ze staan er niet altijd bij stil dat je tijdens het chatten, mailen en op een
profiel kan zeggen wat je wil, zonder dat iemand kan controleren of dit wel strookt met de werkelijkheid.
Afspreken met iemand die je online hebt leren kennen, houdt dus altijd een risico in.
Een volwassene kan zich op internet voordoen als een leeftijdsgenoot maar de meeste mensen die online
tieners verleiden liegen niet over hun leeftijd en hun seksuele bedoelingen. De meeste slachtoffers zijn
verliefd en stappen “vrijwillig” in een seksuele relatie met de dader. We spreken over ‘grooming’ wanneer er bewust een vertrouwensband wordt opgebouwd met als doel cyberseks of een seksueel getinte
ontmoeting.

5.1.2 Foto’s en filmpjes delen
Tijdens chatgesprekken, op hun profielpagina’s, op hun blogs of via sites als Flickr en YouTube wisselen kinderen foto’s en filmpjes uit. Delen heet dat dan. Meestal zijn dat onschuldige foto’s of filmpjes van derden
die ze grappig of leuk vinden, maar er kan ook erotisch materiaal zoals porno tussen zitten.
Nu de meeste kinderen over een digitale camera beschikken en je met elke moderne gsm foto’s kan nemen
en filmpjes kan maken, worden er ook meer en meer foto’s en filmpjes gedeeld waarop kinderen zelf te
zien zijn. Zo zie je dat tieners wel eens sexy foto’s van zichzelf op hun profiel plaatsen. Dit hoort bij het
opgroeien: ontdekken wie je bent door te ervaren hoe anderen op je reageren.
Sommige jongeren sturen ook wel eens pikante filmpjes of naaktfoto’s van zichzelf naar hun lief. Pubers zijn
nu eenmaal nieuwsgierig naar elkaars lichaam. Vroeger kreeg je elkaars lichaam enkel in het echte leven
te zien. Tegenwoordig gebeurt dit ook wel eens via de computer of gsm. Het is dus eigenlijk een moderne
manier van ‘doktertje spelen’. De meerderheid van de jongeren ziet elkaar overigens nog steeds pas voor
het eerst naakt als ze voor de eerste seks hebben.
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De risico’s
Uitdagende foto’s op profielsites
Op profielsites zie je dat sommige meisjes nogal eens foto’s plaatsen waarop ze uitdagende poses aannemen of schaars gekleed zijn. Op zich is dit niet erg, maar ook jonge meisjes, die voor het eerst een profiel
aanmaken, kopiëren dit uitdagende gedrag. En zij kunnen minder goed omgaan met eventuele seksueel
uitnodigende reacties op het profiel.
Misbruik van beeldmateriaal
Wanneer kinderen de webcam gebruiken, zijn ze zich er soms niet van bewust dat deze beelden kunnen
worden opgenomen met een eenvoudige druk op de knop ‘Print Screen’.
Ook realiseren kinderen zich vaak niet dat foto’s of filmpjes die ze doorsturen misbruikt kunnen worden.
Bijvoorbeeld door een ex-partner, die uit wraak compromitterende foto’s en filmpjes in omloop brengt.
Beeldmateriaal kan ook gebruikt worden om iemand te chanteren of onder druk te zetten om seksuele
handelingen te stellen.

5.1.3 Surfen en downloaden
Uiteraard gebruiken kinderen het internet ook om informatie over seks en relaties te zoeken. Bijvoorbeeld
als ze met persoonlijke vragen zitten of omdat ze nieuwsgierig zijn naar het een of ander. De pubertijd
is een periode van onzekerheden. Kinderen willen weten hoe het andere geslacht eruitziet, hoe vrijen in
elkaar zit… En dan komt internet goed van pas.
In hun zoektocht naar informatie komen kinderen wel eens per ongeluk terecht op pornosites. Maar vanaf
het einde van de lagere school gaan kinderen, en vooral jongens, op internet ook doelbewust op zoek naar
erotiek en porno. Dit is normaal en past binnen hun ontwikkeling. Reeds vanaf 10 jaar krijgen kinderen belangstelling voor volwassen seksualiteit en bekijken ze samen seksuele plaatjes. Oudere tieners gebruiken
porno om opgewonden te worden.

De risico’s
Onbetrouwbare informatie
Naast heel nuttige informatie, staat er ook veel onzin op internet, ook over seks en relaties. Maar dat
onderscheid kunnen kinderen soms nog niet maken. Dikwijls weten ze niet hoe ze hun bronnen kunnen
controleren en welke websites goede informatie bieden.
Vertekend beeld door porno
Bijna de helft van de 10- tot 12-jarigen komt wel eens per ongeluk ‘verkeerd’ materiaal tegen via internet.1 Zij vinden dit vooral lastig en vervelend en klikken het zo snel mogelijk weg. Vooral meisjes vinden
de confrontatie met seksueel getint materiaal intimiderend.
Dit is op zich niet zo erg, maar als men op jonge leeftijd veel porno ziet, dan kan het zijn dat men zich
een verkeerd beeld gaat vormen van wat seksualiteit inhoudt. Zo is porno over het algemeen vrouwonvriendelijk en vrij hard. Porno geeft geen realistisch beeld van de doorsnee seksuele relatie. Porno laat
bijvoorbeeld uitschijnen dat je op seksueel vlak voor alles moet openstaan: meteen naar bed, triootjes…
Ben je daar niet toe bereid? Dan is dat een bewijs dat je niet echt van elkaar houdt…
Kinderen die veel naar porno kijken, zouden dit vertekend beeld van seksualiteit kunnen krijgen, indien
dit soort beelden niet wordt toegelicht door volwassenen. Onderzoek toont wel aan dat er tot nu toe
weinig reden tot bezorgdheid is: het seksueel gedrag van tieners is zeker niet onrustwekkend te noemen.
1
1
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5.2 Woordenlijst
Avatar: De gebruikersnaam (‘nickname’) en de afbeelding die een internetgebruiker gebruikt tijdens het
chatten. In online computergames en virtuele werelden is de avatar een virtuele persoon: een 3-dimensionale figuur die de speler kan aankleden en stylen met een ‘skin’.  
Blog/Weblog: een online dagboek. Een website waarop regelmatig nieuwe bijdragen (tekst, foto’s, video,
audio) verschijnen. Bijvoorbeeld wannabes.be en Gentblogt.be. Zie ook microbloggen.
Browser: een computerprogramma waarmee je websites kunt bekijken. Bijvoorbeeld Internet Explorer,
Firefox en Safari.
Cammen: het gebruik van een webcam. Dit is een kleine camera die op het computerbeeldscherm wordt
geplaatst, of standaard in de computer is ingebouwd. Met programma’s als Skype of MSN kan je dan beelden
ontvangen en verzenden naar je gesprekspartner. De meeste webcams beschikken ook over een fotocamera
en een microfoon, waardoor je videogesprekken kan voeren.
Chatbox/Chatroom: er zijn open en gesloten chatboxen. Een open chatbox vind je op een website, en is
toegankelijk voor iedereen. Je weet dus niet wie je er gaat ontmoeten en je weet niet of iemand is wie hij
of zij zegt te zijn. Sommige open chatrooms worden wel bewaakt door een moderator, die de gesprekken
volgt. Een gesloten chatbox (zoals MSN) moet je downloaden, en je moet er zelf toestemming geven aan
iemand om met jou te chatten. Dit maakt chatten via MSN minder riskant dan via open chatboxen.
Chatten: komt van het Engelse ‘to chat’: kletsen, praten. Communiceren door het schrijven van korte
tekstberichten. Dit kan via Instant Messaging (bijvoorbeeld het heel populaire Windows Live Messenger,
ook MSN genoemd), dan chat je met mensen die je zelf hebt toegevoegd aan je contactlijst. Je kan ook
chatten op websites of in een chatroom met mensen die zich op dat moment in de chatroom bevinden. Ook
via sociale netwerksites en via computerspellen wordt veel gechat. Zie ook Chatbox/Chatroom.
Cyberpesten: pesten via het internet. Dit kan gaan om kwetsende of bedreigende opmerkingen via e-mail
of chatprogramma’s. Ook kunnen beledigende pagina’s met foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van het
slachtoffer op internet worden geplaatst.
Cyberseks: het uitwisselen van erotische verhalen of fantasieën op MSN. Of het strippen of masturberen
voor de webcam, in dat geval spreken we over camseks. Meestal gebeurt deze cyberseks met bekenden,
bijvoorbeeld binnen een relatie.
Downloaden: het (legaal of illegaal) kopiëren van een bestand (software, video, audio…) van een (internet)
server naar je computer via een browser of via netwerken zoals Lime Wire of Kazaa.
E-mail: elektronische post. Hiervoor heb je een e-mail-account nodig bij een internetprovider (bijvoorbeeld
Belgacom en Telenet) of bij een andere aanbieder zoals Gmail, Yahoo of Hotmail.
Gaming: een videospel of game kan op een computer, console of handheld gespeeld worden. Veel hedendaagse videospellen hebben de mogelijkheid voor online multiplayer-mode. Op internet kunnen de videospellen dan tegelijk gespeeld worden door meerdere spelers. In deze ‘Massively Multiplayer Games’ strijden
spelers in de rol van fictionele personages tegen elkaar. Er wordt ook veel gechat. Zie ook MMORPG.
Grooming: volwassenen die een vertrouwensband opbouwen met een kind met als doel het aanzetten tot
seksueel gedrag. Sommige daders laten het bij cyberseks, maar ook een seksueel getinte ontmoeting kan
het doel zijn. Soms wordt met een webcam opgenomen cyberseks als chantagemiddel gebruikt. De meeste
daders liegen niet over het feit dat ze volwassen zijn en over hun seksuele bedoeling. De meeste slachtoffers stappen vrijwillig in een relatie en zijn verliefd op de dader.
Happy Slapping: Filmpjes die op het internet geplaatst worden met als doel anderen te choqueren of te kwetsen.
(Hyper)link: een verwijzing naar een online document (een webpagina, foto…).
(Internet)forum: publieke discussiepagina’s op internet. De onderwerpen en het niveau van de discussie
kunnen sterk variëren. Zo spreken we over ‘flaming’ wanneer mensen of ideeën worden uitgescholden.
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Internetprovider: een organisatie (bijvoorbeeld Belgacom en Telenet), die faciliteiten biedt om een vaste
computer of een mobiel apparaat verbinding te laten maken met het internet.
Informatie zoeken: op internet kan je informatie zoeken via zoekmachines (bijvoorbeeld Google), online
encyclopedieën (bijvoorbeeld Wikipedia), startpagina’s, links op andere websites of door op goed geluk
webadressen in te vullen.
IP-adres: elke computer die is aangesloten op het internet heeft een nummer waarmee deze zichtbaar is
voor alle andere computers op het internet. Bij computers thuis identificeert dit IP–adres (bijvoorbeeld
213.93.237.166.) hun internetprovider, en dus niet hun thuisadres. Wel mag de politie bij verdenking van
een misdrijf aan de provider vragen wie de persoon is die bij een IP-adres hoort.
IRL: ‘in real life’, in het echte leven.
Loverboy: een pooier die meisjes via verleidingstactieken inpalmt om hen daarna in de prostitutie of in
(andere) illegale activiteiten uit te buiten. Dit gebeurt o.a. via chatboxen op internet.
Microbloggen: een combinatie van webloggen met Instant Messaging waarbij gebruikers korte berichtjes
publiceren m.b.t. de vraag “Waar ben je nu mee bezig?”. Bijvoorbeeld Twitter.
MMORPG: (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) grootschalige spellen die er geheel op gemaakt
zijn om online te worden gespeeld met meerdere personen tegelijk. Een MMORPG speelt zich af in een
virtuele 3D-wereld waarin de deelnemers een gezamenlijk verhaal creëren of volgen. Interactie tussen de
spelers is belangrijk. Vaak moeten zij samen problemen of raadsels oplossen en kunnen zij zich organiseren
in ‘guilds’ of ‘clans’. Bijvoorbeeld RuneScape of World of Warcraft. Zie ook avatar.
Online dating: via datingsites (bijvoorbeeld ASLpage, Rendez-vous) op internet afspraakjes maken, met
(meestal) als doel een vriendschaps-, liefdes- of seksrelatie op te bouwen.
Porno: met de opkomst van internet werd de verspreiding van erotisch materiaal eenvoudiger en massaler.
Internet is dan ook een heel belangrijke sector in de pornografie-industrie geworden. Dankzij de huidige
technologie belandt er ook meer amateuristische pornografie op internet. Wanneer dit zonder toestemming
gebeurt, bijvoorbeeld door opname met de webcam, spreken we over bonnasses.
Profielsite (Sociale Netwerksite): een website waarop gebruikers een profiel met informatie over zichzelf
(favoriete muziek, foto’s…) aanmaken, en dat vervolgens koppelen aan de profielen van anderen. Binnen dit
sociaal netwerk (ook wel een virtuele gemeenschap of ‘community’ genoemd), kan men berichten sturen
en foto’s, video’s en internetlinks delen. Bijvoorbeeld Facebook (populair bij jongvolwassenen en volwassenen), Netlog (populair bij jongeren) en MySpace.
Screenshot: een statische afbeelding van wat er op een bepaald moment zichtbaar is op een beeldscherm.
In Windows kan een schermafdruk eenvoudig worden gemaakt door middel van de ‘Print Screen’-toets op
het toetsenbord.
Seksualisering: het stereotiepe beeld dat de media ophangt van mannen en vrouwen (bijvoorbeeld de
vrouw als lustobject en de dominante man) zou de opvattingen en gedragingen van kinderen op seksueel
vlak kunnen beïnvloeden.
Surfen/Browsen: van de ene naar de andere internetpagina springen via links, op zoek naar informatie of
ontspanning.
Uploaden: het kopiëren van een bestand van je computer naar een (internet)server. Bijvoorbeeld YouTube
en Flickr zijn populaire websites voor het kosteloos uploaden, bekijken en delen van respectievelijk videofilmpjes en foto’s.
URL: het adres of de domeinnaam van een specifieke website of een bestand op internet.
Virtuele wereld: een plaats op internet waar mensen samen kunnen komen om een virtueel leven op te
bouwen (bijvoorbeeld Second Life, Habbo Hotel), of een online spel te spelen (bijvoorbeeld World of Warcraft). Zie ook avatar, MMORPG.
VoIP: Voice over Internet Protocol. Technologie waardoor gebruikers na het downloaden van software over
het internet kunnen praten. Bijvoorbeeld Skype.
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INTERESSANTE WEBSITES

Vorming
• www.sensoa.be/vorming.php: Sensoa Vorming voorziet in opleiding en bijscholing voor leerkrachten en
organiseert ouderavonden rond het thema ‘seksualiteit, relaties en internet’.

Meer informatie
• www.clicksafe.be: Informatieve website over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten.
• De ‘Feiten en Cijfers’ bevat recente onderzoeksgegevens omtrent jongeren, seksualiteit en internet:
www.sensoa.be/pdf/feiten_en_cijfers/feiten_en_cijfers_jongeren_internet_en_seksualiteit.pdf
• De ‘Gids voor Ouders’ bevat tips om met kinderen te praten over (online en offline) seksualiteit en relaties: www.sensoa.be/downloadfiles_shop/gids_vr_ouders_web.pdf.
• De ‘Algemene Gids Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ vertelt hoe je kan voorkomen dat kinderen
slachtoffer worden of blijven van (online en offline) seksueel grensoverschrijdend gedrag:
www.sensoa.be/downloadfiles_shop/algemene_gids_grensoverschr_gedrag.pdf.
• www.mijnleerlingonline.nl: Nederlandse website voor leerkrachten over het begeleiden van leerlingen
op internet.

Lesmateriaal
• Op www.clicksafe.be kan je gratis het bijhorend werkboekje De juiste “click” met oefeningen en tips
voor de leerlingen downloaden, dat zowel in de klas als thuis gebruikt kan worden. Ook kan je er gratis
een educatief spel rond veilig internet voor de derde graad basisonderwijs aanvragen.
• Op www.sensoa.be/download staan enkele oefeningen uit dit lespakket uitgewerkt voor op de computer,
die de leerlingen individueel of in groepjes kunnen doen.
• www.medialessen.nl: Website met bestaande medialessen (lager en secundair onderwijs) van professionele organisaties maar ook van leerkrachten zelf. Over privacy, cyberpesten, online games, beeldmanipulatie in de media…
• www.i-respect.nl: Nederlandse website met lessen over omgangsvormen op internet, voor lager en secundair onderwijs en voor buitengewoon onderwijs.
• www.think.com: Vrolijke webomgeving voor en door basis- en secundaire scholen uit de hele wereld die
binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar zal zijn. Binnen deze beveiligde omgeving kunnen leerlingen met elkaar mailen en interactieve websites met tekst, audio, video en beelden creëren.
• http://www.mono-1.com/monoface: Website waarop je online gezichten kan omvormen door te klikken
op de ogen, mond, neus… (Te gebruiken bij een les over cyberpesten en beeldmanipulatie.)
• www.pikipimp.com: Mogelijkheid om eigen foto’s te bewerken met hoedjes, kapsels, snorren,…
(Te gebruiken bij een les over cyberpesten en beeldmanipulatie.)
• www.voki.com: Gratis je eigen, sprekende ‘avatar’ ontwikkelen om te gebruiken op je blog of profiel.
(Te gebruiken bij een les over online imago.)
• www.monstermedia.nl: Nederlandse educatieve online game gemaakt voor de derde graad van het basisonderwijs, waarin leerlingen samen bezig zijn met mediawijsheid.
• www.security4kids.nl: Ondersteunend materiaal rond veilig internet (interactieve scenario’s, quizzen,
“ready-to-go” lesplannen…) voor leerlingen van 7 tot 10 jaar en van 11 tot 14 jaar.
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Beeldmateriaal voor de lessen
• www.thatsnotcool.com: Leuke, korte (Engelstalige) animatiefilmpjes over online privacy en respect.
De afloop van het verhaal hangt af van het antwoord dat je kiest op een meerkeuzevraag.
• http://www.youtube.com: Nederlands campagnefilmpje “Veilig internet heb je zelf in de hand” over
online privacy.
• http://www.youtube.com: Het filmpje ‘Stanislav strikes again’ over privacy en sociale netwerksites
vormt een onderdeel van de Nederlandse overheidscampagne met de slogan ‘Je bent bekender dan je
denkt!’
• www.tijdvoorechteschoonheid.be: Deze website van Dove bevat beeld- en educatief materiaal rond media, zelfbeeld en zelfvertrouwen.
• www.smashingmagazine.com/2008/07/15/70-beauty-retouching-photoshop-tutorials/: Binnen de reclamewereld word Adobe Photoshop vaak gebruikt om foto’s van modellen bij te werken. Deze website
biedt een overzicht van veel gebruikte photoshoptrukjes. Bruikbaar binnen een les over beeldmanipulatie in de media.
• www.youtube.com: ‘Think before you post’: korte (Engelstalige) video’s over de gevaren van het posten
van informatie op het internet.
• www.internetsoa.nl/page.php?page=10&menu=9&stream=/streams/InetSOA.asx: Ludieke tv-commer
cial over de risico’s van online flirten met de webcam.
• www.youtube.com: Het filmpje ‘Waar is Chris ?’ biedt een introductie om te praten over de veiligheid van
kinderen op het internet en de rol van ouders hierin.
• www.youtube.com: Filmpje ‘Hoe veilig is jouw wachtwoord?’.
• www.dubestemmer.no/en/Downloads/: Engelstalige versie van een Noorse website met video’s en beeldmateriaal voor 9- tot 13-jarigen. De focus ligt op privacy en respect voor anderen onder de slogan “You
decide!”.
• www.nytimes.com/slideshow/2007/06/15/magazine/20070617_AVATAR_SLIDESHOW_1.html: De fototentoonstelling ‘Alter Ego: Mijn Avatar en ik’ van fotograaf Robbie Cooper vormt een goed voorbeeld om het
verschil tussen een online en een echte identiteit te illustreren. Het gaat om portretten van mensen met
de avatars die ze gebruiken in de digitale werelden waarin zij spelen.
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