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Websites op internet.
Voorbeelden zijn:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Foursquare
Instagram…
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Gebruikers hebben
een profiel op die
website.
Op dat profiel staat
persoonlijke info over
de gebruiker:
foto, leeftijd, interesses…

VOORDELEN
EN NADELEN
VAN SOCIAALNETWERKSITES

Gebruikers kunnen
personen of ‘vrienden’
toevoegen.
Gebruikers delen info
met elkaar.
Ze kunnen ook
reageren op info.

SOCIAALNETWERKSITES
IN CIJFERS
90% van de jongeren heeft een
profiel op Facebook (ook
kinderen jonger dan 13 jaar).
11% van de jongeren plaatst
elke dag een bericht op hun
profiel.
34% van de jongeren heeft
tussen 100 en 300 vrienden
op Facebook.

Je hebt contact met anderen,
zowel met mensen die je
niet zo goed kent, als met
mensen die je wel kent.
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Je deelt je mening, foto’s en
muziek via je profiel.

Sommigen leggen
makkelijker contact met
mensen via internet, dan
mensen aan te spreken in
het echte leven.

We gedragen ons soms
anders op internet dan in het
echte leven. Soms is het op
internet makkelijker om
anderen te pesten, te
bedreigen…
Sommige info is zichtbaar
voor personen die dat niet
mogen lezen.
=> misbruik:
anderen kwetsen
=> bedrijven gebruiken
die info om hun
producten aan jou te
verkopen

TIPS VOOR SOCIAALNETWERKSITES
VOOR JONGEREN

1 Kies een netwerksite die past bij wat je wil.
Wil je contacten onderhouden?
=> Gebruik dan Facebook.
Wil je professionele contacten leggen?
=> Gebruik dan LinkedIn.

1 Voor verschillende netwerksites moet je een bepaalde leeftijd
hebben om een profiel te hebben, bv. Facebook: 13 jaar.
Respecteer dat.
2 Praat met je kinderen over wat ze online beleven.

2 Kies een veilig wachtwoord met cijfers, hoofdletters, symbolen...
Geef je wachtwoord nooit door aan anderen.

3 Installeer software die onveilige websites blokkeert.

3 Controleer of je je login en paswoord wel op de juiste website ingeeft.
Let op voor namaakwebsites van oplichters.
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5 Word vrienden met je kind op netwerksites, en spreek af dat
je als ouder alle info mag zien op zijn of haar profiel. In ruil
zal je geen reacties zetten op het profiel.

5 Plaats geen materiaal (foto's, video's...) op je profiel dat je zelf niet maakte.
Vraag bijvoorbeeld eerst toestemming als je een foto van een vriend online
wil plaatsen.
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TIPS VOOR SOCIAALNETWERKSITES
VOOR OUDERS

8 Leg je kinderen uit dat ze beleefd moeten zijn en anderen
moet respecteren. Anderen pesten of lastigvallen kan niet.
9 Leg je kind uit dat niet alle netwerksites gratis zijn, zoals
bepaalde spelletjes die ze via internet kunnen spelen. De
meeste spelletjes kan je eerst gratis spelen, maar je moet
vaak betalen als je vooruit wil gaan in het spel, als je
voorwerpen wil kopen... Maak afspraken wat kan en niet kan.

@MediaWijsBe

MEER INFO?

7 Overloop samen met je kind hoe hij of zij een probleem kan
melden, bijvoorbeeld als hij of zij gepest wordt via internet.

7 Ga na wat iedereen kan lezen op je profiel. Kunnen ze te veel info lezen?
Pas je instellingen aan om je privacy te beschermen.

www.mediawijs.be
mediawijs@iminds.be
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6 Bekijk vaak welke vrienden je kind online heeft. Leg je kind
uit dat hij of zij beter geen vrienden wordt met een
onbekende.

6 Zet alleen de meest noodzakelijke info op je profiel. Onthoud: wat je op internet
zet, blijft voor altijd online staan.

9 Zorg dat je firewall werkt. Die software beschermt
je computer tegen virussen.

VERZAMEL OOK
ONZE ANDERE FICHES!

4 Leg je kinderen uit hoe ze hun privacy kunnen beschermen op
hun profiel. Niet iedereen hoeft alle info te zien. Dat kan een
invloed hebben op hoe anderen hem of haar bekijken.

4 Denk na over wat je op je profiel zet. Hoe zullen anderen naar jou kijken
als ze dat zien? Een foto van jou, waarop je dronken danst op een feestje,
geeft misschien een slechte indruk bij je leerkrachten of werkgever.

8 Krijgt iemand anders toegang tot je profiel? Die krijgt toegang tot al jouw
gegevens en kan berichten sturen in jouw naam naar vrienden.
Verander je wachtwoord.
Geef door aan de website dat je profiel 'gehackt' werd.
Waarschuw je vrienden dat je profiel gehackt is.

grafisch ontwerp: Atelier Per Twee
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WAT ZIJN
SOCIAALNETWERKSITES
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CYBERPESTEN

EEN
GOEDE ONLINE
REPUTATIE

Vlaamse
overheid

Deze fiche is gebaseerd op het boek Mediawijs Online. Jongeren en sociale media. Voor meer info www.mediawijs.be/mediawijsonline
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