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Social media 

Informatie delen 

Vroeger was informatie delen of over nieuws berichten bijna               
niet mogelijk.  Er waren geen technische hulpmiddelen zoals 
bijvoorbeeld een telefoon. Men was afhankelijk van het    
doorvertellen. Romeinen kenden boodschappers of koeriers. 
Zo werden berichten tussen het front en de keizer in Rome 
doorgegeven. Keizer Julius Caesar was de eerste die in de stad borden 
plaatste met daarop berichten voor het volk.  In de Middeleeuwen waren 

er zogenaamde Herauten in elk kasteel.      Deze herauten, bliezen op een trompet.  Zo 
kregen zij aandacht om hun boodschap te verkondigden. Als gasten op bezoek kwamen 
wist hij precies wie die edelman was en hoe belangrijk deze was. De Heraut kondigde 
het bezoek aan bij de kasteelheer. 

Het wilde westen   

Amerika werd zo genoemd omdat het onbekend land was voor 
Europeanen. Tot halverwege de 19e eeuw was er nog nooit 
een  Europeaan geweest. Avonturiers en goudzoekers trokken 
in grote karavanen westwaarts. Men noemde hen pioniers.    
Er werd een bedrijf opgericht dat met koetsen post en mensen 

vervoerde: Wells Fargo. Een bekende jongeman die het avontuur tege-
moet trok was Billy the Kid. Hij was een zogenaamde outlaw. Een outlaw 
was iemand die zich niet aan de wet hield. In de stadjes in het wilde wes-
ten had de sheriff het voor het zeggen. Buiten de stadjes waren er geen regels. 
Men zegt dat Billy the Kid 21 moorden heeft gepleegd.  Om bandieten zoals vee-
dieven op te sporen,   werden aanplakbiljetten in stadjes opgehangen.  Als je 
gepakt werd wachtte de strop. Door de trek naar het westen kwam men ook 
in indianenland.           Over de avonturen zijn later veel cowboy films en 
stripverhalen gemaakt.  

 

Heraut 

Indianen   

Cowboy’s, zoals pioniers ook wel worden 
genoemd, namen op hun trek west-
waarts veel vee mee. Zo kwamen zij ook 
de oorspronkelijke bewoners de indianen 
tegen. Deze konden elkaar berichten 
sturen  met  rooksignalen.  

 

Molens                                         

In Nederland maakten  molenaars gebruik 
van hun molen om een boodschap door te 
geven. De wieken werden in een bepaalde 
stand gezet. Zo maakten de molenaar  de 
mensen duidelijk wat er was  gebeurd.    
Zo kon hij ook 
doorgeven wat  
hij aan het doen 
was. Een wiek 
voor de deur? De 
molenaar is niet 
thuis  

Vreugde      rouw    korte rust 

Lange rust      spoed       feest 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=luckey+luke&source=images&cd=&cad=rja&docid=SKwiAz4V10CC-M&tbnid=qaKTFFcTtXTZ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.comicology.in%2F2009%2F06%2Feuro-books-lucky-luke-24-issue-set-2009.html&ei=masfUfypCMXotQaanoHYDg&ps
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    Telefonie 
           De telefoon die            
   vroeger aan een draad 
   hing, is thans niet meer
            weg te denken. We     
            kunnen op elk tijdstip        
         en op elke plek draadloos 
       met elkaar contact hebben.           
Behalve spreken kunnen we foto’s, plaatjes,  
geluiden, muziek enzovoorts delen.           
De mogelijkheden zijn inmiddels onbeperkt. 
Door de uitvinding van een accu en batterij 
is bijna een onbeperkte vrijheid ontstaan.    
Je bent niet meer afhankelijk van een 
stroombron. Je kunt contact hebben met 
wie, waar en wanneer je maar wilt.  

Internet 

Sinds de                                 
negentiger jaren                      
in de vorige eeuw                             
is er internet.                            
Zoals alle nieuwe                                 
uitvindingen,                                     
was ook de           
computer                           
aanvankelijk                                    
zeer  gebruiksonvriendelijk.  Technische 
kennis en ontwikkeling kwamen in een 
enorme tempoversnelling. Daar waar       
informatie uitwisseling via  een computer 
  eerst slechts zeer traag en 
           omslachtig mogelijk was,     
   gaat dit nu razendsnel.  

Social media 

  

Media 
Via de media wordt informatie uitgewisseld.                                   
Sinds de 17e eeuw bestaan er ook dag– en weekbladen. 
Pamfletten werden er al langer verspreid. Tot het einde 
van de negentiende eeuw bleef het direct gesproken,        
het gedrukte of geschreven woord het meest belangrijke  
communicatie middel.   

 

   Uitvindingen hebben invloed op de media 

          In de negentiende eeuw werden                     
 een aantal uitvindingen gedaan zoals: 

            => Fotografie  => de telefoon  => de film 

In de twintigste eeuw wordt de radio (ca 1915)                                                                      

en niet veel later de televisie (1923) uitgevonden. 

www.beeldengeluid.nl 

http://www.beeldengeluid.nl/
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Social media 

                                                                    

Internet en contact leggen 
Door de komst van het internet ging voor veel mensen een 
hele  nieuwe wereld open. Natuurlijke grenzen vormen geen 
beperking meer om bijvoorbeeld met  
familie in Amerika life te spreken.   
Waar dat eerst alleen per telefoon ging 
zonder elkaar daadwerkelijk te kunnen 
zien, bestaat nu de mogelijkheid om 
elkaar ook te zien.  Een voorbeeld    
hiervan is Skype.   

 

Internet als informatiebron 

De mogelijkheden op internet zijn onbe-
perkt. Het is een informatiebron. Via het in-
ternet kun je actueel het laatste nieuws, het 

weer, verkeersinformatie enzo-
voorts te weten komen.            
Als je iets niet weet kun je het  
opzoeken.  Dit gaat veel sneller 
dan in een boek.                      
Een ander voordeel is ook dat je        
meteen meerdere                                      

informatiebronnen beschikbaar hebt.  
Ook kun je via het internet over de meest 
verschillende onderwerpen info opzoeken. 
Heb je bijvoorbeeld een  speciale hobby,   
dan kun je op het internet hier alles over  
vinden.  

           
Iedereen die contact maakt via   
internet meldt zich aan met zijn   
eigen  persoonlijke  IP adres. 

MAC adres Is het unieke nummer 
van jouw netwerkapparaat.  

Het MAC adres staat op de 
netwerkkaart in je computer. 
Het MAC adres kun je verge-
lijken met een telefoonnum-
mer of  streepjescode.                 
Elk adres is anders.            
Zo wordt jouw computer 
door andere computers    

         herkend.  

World Wide Web 

communicatie 

Mensen hebben contact met elkaar. Via de computer kun je           
berichtjes versturen via een Email. ( Email: Elektronisch postverkeer) 
We noemen dit ook wel met elkaar chatten (praten) 

Ook is het mogelijk om via het internet een discussie  of           
vergadering te organiseren.  Doordat contact (bijna altijd)          
onmiddellijk mogelijk is, kun je ook hulp of advies vragen.  

 www.kinderpleinen.nl 

www.kids-start.nl  

www.gezondeschool.info

  www.kindertelefoon.nl 

Naar de website?  klik op de tekst   

  www.mijnkindonline.nl 

Filmpje              
over  internet   

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php
http://www.kids-start.nl/
http://www.gezondeschool.info/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://mijnkindonline.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=oZR2pS_S3Aw
https://www.youtube.com/watch?v=oZR2pS_S3Aw
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Overheid               
(rijk, provincie gemeenten) 

Het internet is ook voor de 
overheid een belangrijk 
instrument om burgers te 
informeren. 

Zo hebben het Rijk, de 
Provinciën en Gemeenten 
een eigen website.  

Burgers kunnen opzoeken 
wat er leeft in hun land, 
stad of dorp.  

Social media 

Webshops 

Informatie opzoeken en contacten              
hebben gaat via enkele muisklikken.              
Ook bedrijven zien mogelijkheden om hun      
verkoopcijfers op te  krikken.  Zo komen er 
steeds meer webshops. Vanuit je stoel ach-
ter de PC kun je spullen kopen. Deze worden 
soms de volgende dag al thuis  geleverd.  

Het is belangrijk om veilig en betrouwbaar te 
kunnen winkelen op het internet.  In 2001 is er 
een stichting opgericht. Deze heeft een keurmerk 
in het leven geroepen. Webshops en thuiswinkels 
die hun koopwaar en diensten via internet      
aanbieden kunnen zich aansluiten. Inmiddels zijn 
er meer dan 3000  webwinkels aangesloten.         
De stichting webwinkels en/of thuiswinkels     
controleert deze winkels.                                 
Zo wil zij klanten beschermen.                        
De stichting is erkend door de consumentenbond.  

Het is verstandig om bij shoppen via               
het web op het keurmerk te letten! 

 

 

GELD 

Steeds 
meer banken en bedrijven laten 
ook hun geldstromen via het in-
ternet lopen. Je kunt ook bij een 
bedrijf een opdracht plaatsen.  
Bijvoorbeeld om onderhoud aan 
je verwarming te laten uitvoeren 
of als je ouders willen verbouwen 
Je kunt vooraf een prijsopgave 
vragen. Vergelijken en het juiste 
bedrijf uitzoeken is dan erg     
makkelijk. Er zijn inmiddels      
allerlei sites om te vergelijken. 

 

 

 

Banken                    
Ook alle banken zijn online.   
Sparen en betalingen         
regelen via  internet is een 
koud kunstje. Maar hier 
schuilen natuurlijk ook     
allerlei gevaren. Denk hierbij 
maar eens aan oplichting. 

 

filmpje  computervirus 

klik op de link 

http://www.youtube.com/watch?v=nFhGq68UC-I
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Social media 

Muziek - Radio - Tv 

Met een internetradio (ook wel 
webradio of Wi-Fi radio) heb je  een "wereldontvanger".  
Voorwaarde is dat je thuis online kunt via een netwerk. 
Tegenwoordig zijn er overal zogenaamde wifipunten. Bij-
voorbeeld in een café, op de camping of in de trein. Er 
zijn ongeveer 13000    radiozenders online. Zo kun je alle 
soorten muziek uit elk land beluisteren.  Al deze zenders 

zijn gratis, zonder abonnement. Je kunt met 
wifi dus   gewoon radio luisteren in de tuin, 
op het   balkon of in de badkamer. Dit kan 
vanaf bijna elk multimedia apparaat. Een wifi 
verbinding maken is simpel.  Je hoeft maar 
één keer een zogenaamde verbindingssleutel 
op te   geven.                                             
Het internet maakt zelf verbinding.                           

Het net herkent zo telkens jouw  apparaat als je 
opdracht geeft een verbinding te maken.  

 

WIFI 

Wifi betekent:  
Een standaard 
voorziening waarmee een 
draadloos netwerk kan 
worden gemaakt. Appara-
ten zoals een laptop, tablet 
, computer of mobiele tele-
foon hebben tegenwoordig 
allemaal een mogelijkheid 
om middels wifi (draadloos) 
op het  internet verbindin-
gen te maken.                
Dit gebeurt via   bepaalde 
radiofrequenties. 

 

Klik  hier om naar online 
muziekzenders te gaan.   

Ik luister radio met wifi 

 
LUISTEREN 
Radio luisteren via internet 

http://www.onlineluisteren.nl/


 6 

 

Social media 

Zoekmachines 

Het internet is mega uitgebreid.                       
Om te zoeken in de wir war van info, muziek, 
plaatjes enzovoorts is een zoekmachine een must. 
Er zijn meerdere  zoekmachines. Bij de aankoop 
van een computer of laptop is meestal reeds een 
software programma geïnstalleerd. Dit programma 
is uitgerust met allerlei functies. Hiermee kun je 

zaken opzoeken, verbindingen  
maken enzovoorts. 

 

 Computervirus              
Elke computer werkt met ‘n be-

sturingssysteem.  Bijvoorbeeld Microsoft Windows.  
Via het            besturingssysteem halen wij infor-
matie vanaf het net  onze computer binnen. Virus-
sen worden   voornamelijk via de mail verspreid. 
Schadelijke software  ( Malware ) installeert zich 
ongezien in het besturingssysteem.  Zo’n virus kan 
hierdoor veel schade aanrichten.  De computer 
wordt trager. Er kunnen  belangrijke bestanden 
verloren gaan.  De pc werkt niet meer goed.                       

Soms zijn programma’s niet meer op te starten. De verspreiders van deze virussen  
proberen  soms ook informatie van je computer te stelen.         In de mail die ze je 
toesturen  zetten ze bijvoorbeeld een    boodschap.  Hierin wordt gevraagd om het 
bericht te openen. Op het moment dat je klikt om het bericht te 
lezen, sluipt het virus  je computer binnen. Criminelen proberen 
zo bijvoorbeeld je pincode, bankgegevens of andere belangrijke 
zaken te weten te komen en te misbruiken. Ook GSM’ s  kunnen 
zo door een  virus  besmet raken. Pas dus op !!! Kijk uit wel-
ke berichten je opent.  Een goede virusscanner is daarom nood-
zakelijk. 

 

Software 

Software zijn programma’s die op maat gemaakt 
worden om allerlei dingen te kunnen doen op een 
computer. Denk hierbij maar eens hoe een website 
werkt. Door eenvoudig met je muis  zaken aan te 
klikken kun je tabbladen openen, plaatjes bekijken 
en veel meer. Ook zijn er speciale programma’s 
om bijvoorbeeld tekst te schrijven en te bewerken.    
Een bekend programma is microsoft OFFICE 
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Social media 

Internet en zijn nadelen. 

We hebben net al gezien dat er ook nadelen 
zijn bij het gebruik van een computer. Zo kun 
je nooit zien hoe iets wordt bedoeld. In een 
gesprek waarbij je  elkaar aan kijkt kun je 
zien hoe iemand kijkt.  Ook hoor je op welke 
toon iets wordt    gezegd.  Bijvoorbeeld boos, 
vrolijk of voor de grap. Op het internet bij 
het mailen,           whatsappen of sms’en 

lees je meestal alleen maar woorden. Taal is vaak op meerdere manieren uit te leggen. 
Vaak worden er tekens, plaatjes of symbolen bijgevoegd om de tekst toe te lichten. 
Denk maar eens aan smiley’s.  

 

Internetoplichting. 

Middels van internet ge- stolen informatie worden mensen benaderd. 
Soms wordt gevraagd geld over te maken. Er zou nog een rekening niet be-
taald zijn. Ook wordt soms gevraagd om je pincode te geven.  Via de telefoon 
worden mensen gebeld en blij gemaakt met een gewonnen prijs die niet be-

staat. Een andere bekende smoes is: U heeft een computer storing. Wij kunnen u 
helpen. Toets uw naam in op de mail die wij u zo toesturen. Er wordt gevraagd om 
meer persoonlijke gegevens.  Bijvoorbeeld geef uw naam, pincode , inlogcode 
of andere       persoonlijke gegevens.  Is het niet bekend.  reageer niet.  Een 
bank of softwarebedrijf vraagt NOOIT om een pincode of  inloggegevens.                         
We noemen dit Phishing. 

 

Manieren van inbreken op je computer. 

Spyware: spioneren:  aftappen van gegevens. Door middel van stiekem 
toegevoegde computerprogramma’s wordt informatie gestolen.                   
Deze informatie wordt vaak gebruikt voor reclamedoeleinden. 

Adware: laat reclameboodschappen aan de gebruiker zien. 

Trojaans paard: Software die zonder jouw medeweten op je computer                       
wordt  geïnstalleerd Deze software  kan zo op jouw computer                
handelingen gaan verrichten. Het doel is aanrichten van schade     
aan je computerbestanden.  

Keylogger:  Deze registreert de toetsaanslagen op je computer.                                   
De verkregen gegevens worden doorgestuurd naar een andere  PC.       

Filmpje social media 

Filmpje digiveiligheid 

https://www.youtube.com/watch?v=I6cWpiwdA2Q
https://youtu.be/p9fB7c29m1c
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Social media 

   YouTube 

                            Muziekclip downloaden ? 
           Even wat opzoeken en 
middels een filmpje uitleg krijgen?            
Het kan allemaal op YouTube.                                
YouTube bestaat sinds 2005. De knop om 
naar YouTube te gaan wordt meestal bij het 
opstarten van je zoekmachine zichtbaar. 

 

Facebook 

In 2004 maakte student   
Mark Zuckerberg samen met 

enkele medestudenten aan de  Harvard universiteit in de Verenigde Staten op het internet 
een sociaal network site. Om deel te nemen moet je een profiel aanmaken.                  
Bij het aanmelden bij facebook wordt je gevraagd om bepaalde velden in te vullen, zoals 
je naam, geboortedatum/plaats. Ook persoonlijke voorkeuren kun je aangeven.           
Zoals je interesses en dingen waar je naar op zoek bent. Andere personen kunnen zich bij 
jou melden.    Jij bepaalt of je iemand als “vriend”  accepteert .                 Het 
zogenaamde “liken” Een sociaalnetwerksite wordt gebruikt om bijvoorbeeld 
persoonlijke ervaringen, meningen, nieuws en andere informatie te delen met 
anderen. Ook foto’s kunnen zo met elkaar gedeeld worden.  

Twitter   (kwetteren)        
Twitter is in maart 2006        
opgericht in San Francisco. 
Twitteren kan elk moment van 

de dag met een mobiel toestel. Dit moet 
met   internet verbonden zijn. Berichtjes 
mogen max. 140 tekens (letters/cijfers) hebben. 
Zo kun je anderen laten weten waar je 
mee bezig bent of wat je gaat doen.    
Twitter is gratis!  Een verstuurd berichtje 
noemen we een tweet. Mensen die jouw 
berichten volgen heten followers.  Een 
hashtag (#) is een woord of meerdere 
woorden die aan elkaar geschreven zijn 
met een # er voor. (Bijv.#formvv)         
Bekende twitteraars zijn Barack Obama en 
Lance Armstrong.                           
En nu ook Donald TRUMP 

Like knop 

Gevaren !!!                                                                                                                         

Niet iedereen die zich als “vriend” aanmeldt is eerlijk. Gegevens wor-
den immers niet gecontroleerd op echtheid. Sommige mensen doen 
zich anders voor dan ze in werkelijkheid zijn. Ook kunnen sociaal net-
werk-sites aangewend worden als controlemiddel (hierbij valt te den-
ken aan werkgevers of ouders). Op deze manier hebben deze ook toe-
gang tot iemands gegevens. Zo kun je voor onaangename verrassingen 
komen te staan.  Foto's kunnen worden gebruikt voor verkeerde doe-

len. Er kan een  nepprofiel worden aangemaakt voor bijv. cyberpesten, spionage,          
loverboys  of   cyberbaiting (iemand aanzetten iets doms te doen, het te filmen en op internet zetten.)                                                                                                            
Tieners zijn een risicogroep. Ze geven vaak privé gegevens bloot op hun 
profiel. Dit gebeurt vaak zonder na te denken over de risico's en gevolgen.  
Op Facebook kunnen nepprofielen gerapporteerd worden. 

Mark Zuckerberg 

Tieners: een risicogroep 
op een sociaalnetwerksite 

Filmpje handleiding  
Facebook 

filmpje uitleg twitter 

https://www.youtube.com/watch?v=DQnPZKFt1ug
https://www.youtube.com/watch?v=DQnPZKFt1ug
https://www.youtube.com/watch?v=HH-MkbWWHzU
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Digitale aangifte 

Aangifte doen is belangrijk.          
Alleen met een aangifte kan                                  
de politie een officieel onderzoek starten.                 
Jij wilt toch ook dat daders gepakt worden?                      
Ook de verzekering vraagt naar de aangifte.           
Deze heb je nodig om de schade vergoed te krijgen 
of op de dader te verhalen.   

Afhankelijk van het strafbaar                              
feit kan de aangifte via internet.   

 

Social media 

  Filmpje?  Klik op het logo Burgernet   

Met Burgernet werken                        inwoners,  
gemeenten en        politie samen om de woon- en of 
werkomgeving veiliger te maken.   

Je kunt je hiervoor bij BURGERNET aan te melden. 
Als je bent aangemeld ontvang je gesproken      
tekstberichten op je telefoon. Bijv. over misdrijven  
die enkele minuten eerder in je omgeving zijn        
gepleegd. De politiemeldkamer geeft in het bericht 
informatie. Bijv. over de plaats van het misdrijf of 
een betrokken voertuig. Ook kan een beschrijving 
van een verdachte of vermiste persoon worden     
 doorgegeven. Er wordt NIET verwacht dat je 
 actief gaat zoeken. Houd ogen en oren open! 
 Meld als je informatie hebt.                      
Vanaf 12 kun je aan burgernet deelnemen.   

 

NL Alert 
Middels een    
NL-Alert    
sms bericht                       
informeert de 
overheid bur-
gers over een noodsituatie.  In 
het bericht staat precies wat er 
aan de hand is. Je krijgt aan-
wijzingen en wat u op dat mo-
ment het beste kunt doen. 
Denk hierbij bijv. aan een 
brand waarbij  giftige stoffen 
vrijkomen! 

Filmpje burgernet / NL alert 

Filmpje  burgernet  

www.nl-alert.nl 

Klik  

vraag het de politie 

Meldpunt  Cybercrime politie 

Je kunt melding doen als op je op het internet dit ziet 
of hiervoor contact wordt gezocht. 

* kinderporno                                             
* Als met minderjarige seksueel contact wordt gezocht 
* kindersekstoerisme                                     
* terrorisme  

DigiD 

Dit is een persoonlijke inlogcode. 
(gebruikersnaam en wachtwoord)      
Hiermee kun je je aanmelden op        
websites van de overheid.                                    
Zo weten deze organisaties dat             
ze echt met jou te maken hebben.            

http://www.youtube.com/watch?v=OALf44A9bog
https://www.youtube.com/watch?v=kB5k1KzEdWQ
http://www.nederlandveilig.nl/nl-alert/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/
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Social media 

     Tweedehands sites ! 

     Op het internet zijn diverse sites waarop winkels hun 
     spullen te koop aanbieden.    
     Als je iets in een winkel koopt, mag je er van uit 
     gaan dat dit eerlijke spullen zijn.  Er zijn advertentie 
     webpagina’s, zoals bijvoorbeeld Marktplaats.    

Hierop kunnen particulieren hun gebruikte spullen te koop aan bieden.                     
NU moet je oppassen om niet opgelicht te worden. Koop je iets veel te goedkoop dan 
zou dit wel eens van diefstal afkomstig goed kunnen zijn.            
Je hebt zelf een onderzoekplicht naar de herkomst. Bij een politie onderzoek moet je 
dit kunnen aantonen. Vraag dus altijd de personalia van de verkoper. Controleer deze 
aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Noteer de gegevens.                   
Maak een koopovereenkomst. De rechtmatige eigenaar kan zijn op                     
Marktplaats te koop aangeboden gestolen fiets terug eisen.                                     
Ook een verzekeringsmaatschappij kan de fiets opeisen als zij de                          
schade hebben uitgekeerd. Uiteindelijk beslist de rechter. 

Veel te goedkoop?              
Er moet een belletje gaan rinkelen!  Wees op je hoede ! 

 

 

Digitaal pesten 

Iemand een gemeen sms sturen.       
Via Skype hatelijke berichten verzen-
den. Bedreigingen uiten. Iemand   
belachelijk maken. Iemand bestoken 
met scheld-mails of berichten.          
Soms worden berichten ook zonder 
jouw medeweten doorgestuurd naar 
anderen.                                      
Dit met maar een doel:  pesten!!! 

Hoe zou jij dat vinden en voelen? 

Bedenk dat anderen diep gekwetst 
kunnen zijn.                                    
Er zijn genoeg voorbeelden van       
kinderen die heel ongelukkig waren 
en het niet meer zagen zitten.  

Doe hier NIET aan mee !! 

  

TE  KOOP ! 

ALARM 

filmpje internet pesten 

 www.pestweb.nl 

Wat kun je doen ! 

 

* Uitloggen                  
* Persoon blokkeren       
* Niet terug pesten                                 
* Maak een printscreen van de mail                    
* Schakel je gespreksgeschiedenis in        
* Licht je ouders of leerkracht in              
* Onbekende afzender?                          

https://www.youtube.com/watch?v=u8FbrpuabSc
http://www.pestweb.nl/
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Social 

Digitaal pesten 

Instagram en Whats app zijn eigendom van 
Facebook. 

Facebook heeft zijn hoofdkantoor in Amerika. 
Op Facebook en de door hen te verlenen 
diensten is de Amerikaanse wetgeving van 
toepassing. 

Als iemand bedreigingen uit, voortdurend   
anderen lastig valt (stalken) of onwaarheden 
over iemand in berichten verstuurt.           Bij-
voorbeeld iemand vals beschuldigen of zwart 
maakt  is dit strafbaar.  

Het is echter niet altijd gemakkelijk en soms 
zelfs onmogelijk om de  verstuurder van     
dergelijke berichten te achterhalen. 

Er worden vaak nepaccounts aangemaakt. 
Ook kan iemand een computer of  telefoon 
van iemand anders gebruiken om verkeerde 
berichten te versturen.  

Kijk dus uit wie je een bericht stuurt.  

Vraag je voortdurend af of je iemand kunt 
vertrouwen voordat je  jouw GSM, laptop,   
tablet , inloggegevens en/of account geeft. 

 Filmpje Grooming 

Sexting 

Jongeren vertrouwen elkaar 
soms blindelings.  

Als ze verliefd zijn sturen jonge-
ren soms een naaktfoto van zich 
zelf naar hun vriend of vriendin-
netje. 

Als het uit is nemen tieners vaak 
wraak en zetten die foto op het 
net. Dat zorgt vaak voor veel 
verdriet en onmacht.  

Die foto’s zijn niet meer van het 
net te halen.  

Jongeren soms worden hiermee  
gepest. Vaak worden ze versto-
ten uit de groep. Ze kunnen  
eenzaam en onzeker worden. 
Soms zo erg dat ze niet meer 
verder willen leven.   

Filmpje Sexting Nienke 

Filmpje Sexting  

https://youtu.be/4h27VJ6WgSM
https://youtu.be/eE5h0HT99Sk
https://youtu.be/ACB3fiXOX7g
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Social media 

Stap 1 Gebruik  je verstand !

Wifi verbinding  OK

Gebruik veilig wachtwoord

Antivirus  programma

Veilige websites      Https:// 

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

Open géén onb. bericht

Alleen officiële App’s

Software  updaten

Pop-up afsluitenALT-F4 

Info alléén delen met
vertrouwde /bekende 
personen

Hoe ga ik veilig het internet op ? 

Jongeren en social media 

https://www.youtube.com/watch?v=wd_TGeXyKB8
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