Online veiligheid
Kinderen komen reeds van jongs af aan in contact met het internet en zijn al van jonge
leeftijd bezig met tablets, smartphones ... De mogelijkheden zijn onbeperkt: gamen, muziek
beluisteren, foto’s en filmpjes delen, chatten … Ze doen het allemaal online en worden dan
ook niet voor niets de digital natives genoemd. Maar toch zijn er aardig wat uitdagingen.

Wat je zeker moet weten over online veiligheid
1. Een veilig wachtwoord voldoet aan een aantal voorwaarden. Het bevat kleine letters,
hoofdletters, cijfers en symbolen zoals * of #. Het is ook minstens acht tekens lang en je
verandert het best ook iedere maand. Let op met doorgeven van wachtwoorden. Je gebruikt
ook best verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.
2. Privacy-instellingen helpen om je informatie het delen van informatie te beperken.
Neem de tijd om rustig je privacy-instellingen door te nemen en eventueel aan te passen. Als
volwassene kan je best kinderen begeleiden want de taal is vaak moeilijk.
3. Je smartphone is een kleine spion in je zak. Veel producten zoals apps en websites lijken
gratis, maar zijn dat eigenlijk niet. De maker van de app verkoopt gegevens over jou zodat ze
je zeer gerichte reclame kunnen sturen of producten voor jou ontwikkelen. Wees dus
voorzichtig als je apps installeert of informatie doorgeeft.
4. Check online shops als je veilig online wil kopen. Zoek de contactgegevens en
ondernemingsnummer van de handelaar op, lees commentaar van andere klanten, check of
de website een https-certificaat heeft (er staat dan een ‘s’ achter http) en ga na of de
betaling via gangbare, veilige manieren kan verlopen.

Kinderen leren snel nieuwe vaardigheden aan en zijn goed in ‘knoppenkennis’.
Toch kunnen ze nog heel wat bijleren van volwassenen zoals een kritische houding.

Tips voor jou als leerkracht
# Leer kinderen aan wat een veilig wachtwoord is. Sterke wachtwoorden zijn onmisbaar voor
een goede privacybescherming.
# Laat kinderen reflecteren over hun online activiteiten en profilering. Een aantal vragen
kunnen helpen: is de informatie die ik online plaats wel voor iedereen bedoeld? Kan ik later geen
spijt krijgen van wat ik online zet? Plaats ik met mijn post ook informatie over anderen online? En
heeft hij of zij daar dan toestemming voor gegeven?
# Omdat iets er leuk uitziet, is het dat nog niet altijd. Voor een kind is het vaak nog moeilijk om
niet-betrouwbare links te onderscheiden van betrouwbare links. Het is dan ook veiliger om kinderen
aan te leren niet op links te klikken die ze niet kennen.
# Google jezelf. Als je je eigen naam intikt in een browser dan kan je zien welke informatie anderen
op het internet over jou kunnen terugvinden. Kijk welke informatie of foto’s er over jou verschijnen.
Heb je liever dat sommige dingen niet zichtbaar zijn voor anderen? Dan kan je beslissen dat je je
persoonlijke informatie of foto’s beter moet beveiligen. Sommige persoonlijke informatie of foto’s
kan je misschien beter helemaal verwijderen.

Aan de slag
Lespakket Net op ‘t net
www.ikbeslis.be/ouders-leerkrachten/lesmateriaal
Een kant en klaar lespakket over het online privacy.

Klik-en-print Veilig wachtwoord
www.medianest.be/veiligwachtwoord
Klik-en-print van MediaNest over kenmerken van een veilig
wachtwoord.

Leesvoer
Website - Safe On Web
 www.safeonweb.be
Website - Clicksafe
www.clicksafe.be

Website - Veilig online
www.veiligonline.be

Master F.I.N.D
w
 ww.masterfind.be/
Een educatief spel van Childfocus over online veiligheid.

Affiche Stappenplan privacy
www.mediawijs.be/tools/stappenplan-privacy
Dit stappenplan helpt je stilstaan bij welke informatie je
over jezelf vrijgeeft online.

Website - Ik beslis
www.ikbeslis.be

Thema - ‘Veilig online’ op MediaNest
www.medianest.be/thema/veilig-online

Boek - (W)onderwijze media:
www.mediawijs.be/wonderwijzemedia

