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VOORWOORD 

Vermits het thema veiligheid op het internet zeer actueel is, leek mij dit een uitgelezen 

kans om me in dit thema te verdiepen en iets uit te werken wat hieraan kan bijdragen. 
Voor de uitwerking van mijn bachelorproef over dit thema kreeg ik bijstand van 

verschillende personen die ik hieronder wil bedanken.  

Als eerste vind ik het belangrijk om zowel de school, het Sint-Jozefsinstituut te 
Betekom, als de stuurgroep van de relationele en seksuele vormingsdag van die school 
te bedanken omdat zij het mogelijk maakten om een klasactiviteit rond het thema te 
doen. De school heeft het eveneens mogelijk gemaakt om een ouderbrochure te 
bezorgen aan de ouders van al de leerlingen en om mijn leerkrachtenbundel voor te 

stellen. Verschillende mensen van de school hebben dus zowel tijd als middelen ter 

beschikking gesteld en opengestaan voor het project waarvoor ik hen dankbaar ben. 

Één van de leerlingbegeleidsters van de school, Emily Claes, heeft me met open armen 

ontvangen. Zij heeft mee nagedacht, voor mij contacten gelegd, me de richtlijnen van 
de school bezorgd en me geïntroduceerd in de school. Zij heeft het project dus echt 
mee gedragen en daar wil ik haar erg voor bedanken. Ook de andere leerkrachten van 
de school die de ouderbrochure of leerkrachtenbundel geëvalueerd hebben, wil ik 

bedanken.  

Emily Claes en Lieze Van Orshaegen vormden samen mijn stuurgroep. Emily wist goed 
wie de doelgroep was en hoe ik ze best kon benaderen. Lieze was meteen bereid om 
me te ondersteunen en ik wil haar erg bedanken voor de feedback en de theoretische 

ondersteuning over ‘veilig online’. Ook kon ik voortdurend bij Emily en Lieze terecht 

voor vragen en ondersteuning waarvoor ik hen ook dankbaar ben.  

Mijn bachelorproefcoach, Kathleen Put heeft me erg goed geholpen en is me blijven 
steunen. Ik wil haar bedanken voor haar vasthoudendheid, haar feedback en de tijd die 

ze aan mij besteed heeft.  

Ten slotte zou ik ook graag mijn moeder bedanken omdat ik steeds op haar 
onvoorwaardelijke steun kon rekenen en omdat ze stoom heeft helpen afblazen in de 

drukke periodes. 

Ik hoop dat de producten van mijn bachelorproef voor vele scholen en ouders helpend 
kunnen zijn en dat andere toekomstige studenten bruikbare informatie kunnen halen 

uit mijn bachelorproef.  
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SAMENVATTING 

In de actualiteit kwamen zeer veel situaties naar boven van cyberpesten bij jongeren, 

van Facebookgroepen die misbruik maakten van foto’s van jongeren, van slachtoffers 
van het verspreiden van hun intieme foto’s … . Onder andere daarom werd er een 
project opgericht om het welbevinden van jongeren op internet te vergroten. Het 
project streefde ernaar om jongeren veilig en verantwoord gebruik te leren maken van 

het internet om zo te voorkomen dat jongeren iets ongewenst ervaren op het internet. 
Het project werd uitgevoerd in opdracht van de secundaire school, het Sint-

Jozefsinstituut te Betekom (de bovenbouw).  

Het project startte met een planningsfase, het projectplan beschrijft deze fase. In dat 

plan staan de projectgegevens, de subjectieve analyse, de objectieve analyse en de 
positie analyse en de uitwerking van de visie, de doelstellingen en de middelen. Er 
wordt ook beschreven wat de relevantie van het project is en welke vragen het project 
tot stand deed komen. De literatuurstudie in de objectieve analyse geeft weer wat het 

internet kan betekenen voor jongeren, maar ook wat de meest voorkomende gevaren 
van het internet zijn en wat de gevolgen van een negatieve online ervaring kunnen zijn. 
Als laatste werd in de literatuurstudie gekeken hoe veilig en verantwoord 
internetgebruik en mediawijsheid gecreëerd konden worden en wie daarin een rol 
speelt ( jongeren zelf, leerkrachten en ouders). Aan deze drie groepen werd ook 

gevraagd om hun mening rond ‘veilig online’ te geven. Het beleid van België, het 
internationaal beleid en het beleid van de school over ‘veiligheid online’ werd ook 
bekeken. Uit deze analyse werd dan geconcludeerd dat er vooral rond bewustmaking 
van de gevaren gewerkt moest worden en dat jongeren al vanaf de kleuterklas rond 

veilig internetgebruik bezig zouden moeten zijn.  

Met die verkregen informatie werd een project opgesteld dat drie 
tools/werkinstrumenten creëerde. Er werd een klasactiviteit ineen gestoken met een 
PowerPoint en een ondersteunend draaiboek. Deze klasactiviteit ging over het 

voorzichtig omgaan met eigen foto’s en de geschiktheid van foto’s om ze online te 
plaatsen, over de risico’s van sexting en webcammisbruik en over online hulp. Verder 
werd er een ouderbrochure ontwikkeld met preventieve tips voor de ouders om hun 
kinderen te beschermen tegen internetrisico’s en negatieve online ervaringen. De 

brochure gaf ook tips aan ouders om hun kinderen te helpen wanneer ze online gepest 
worden, wanneer er een onaangename foto van hun kind verspreid wordt op het 
internet, wanneer hun kinderen willen afspreken met onbekende chatvrienden of 
wanneer hun kind te veel achter de computer/tv zit. Als laatste werd er een 
leerkrachtenbundel ontwikkeld die leerkrachten informeerde over welk materiaal er 

waar te vinden is om rond het thema te werken binnen hun leerplan, hun vak.  

Na de uitwerking en de toepassing van de producten werd het project geëvalueerd. Het 
rapport beschrijft deze evaluatie. De evaluatie ging na of de producten de 

vooropgestelde doelstellingen bereikten en op welke manier. Er werd ook bekeken wat 
de krachten en aandachtspunten van het project waren en hoe het project structureel 
opgevolgd kon worden. In dit rapport staat eveneens vanuit welke methodische 

verantwoording keuzes gemaakt werden en welk netwerk het project mee vorm gaf. 
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INLEIDING 

In de actualiteit en in actualiteitenprogramma’s zoals Koppen, Telefacts … komt het 

thema internetgebruik bij jongeren en de risico’s die hiermee verbonden zijn, meer en 
meer aan bod. Er wordt onder meer gesproken over de consequenties van deze 
ervaringen (negatief zelfbeeld, wantrouwen in de medemens, weinig tot geen 
zelfvertrouwen …). De CLB-medewerkers kregen te horen dat de scholen graag aan de 

slag willen gaan rond veilig internetgebruik bij jongeren. Ouders maken zich eveneens 
zorgen om het internetgebruik van hun kinderen. Uit deze drie bezorgdheden ontstond 
een bachelorproef rond het thema ‘veilig online’. Het praktijkvraagstuk wat deze 
bachelorproef ging behandelen was: “Hoe kun je jongeren van het derde jaar secundair 
onderwijs verantwoord leren omgaan met internet?”. De doelgroep is bepaald door de 
school die met de vraag kwam. Die wilde een activiteit voor de leerlingen van het derde 

middelbaar van de school.  

In de volgende tekst kan je twee delen van elkaar onderscheiden. Het eerste deel 

beschrijft een projectplan. Het initiatief van het project staat hier veel concreter 
weergegeven. Daarna worden de gemaakte analyses over ‘veilig online’ en de daaruit 
volgende doelstellingen en conclusies beschreven. De analyses spitsen zich toe op de 
krachten en de risico’s van internetgebruik eigen aan de puberleeftijd en de meest 
voorkomende online risico’s. De planningsfase die in het plan staat, had als resultaat 

dat er drie producten voor de school ontwikkeld werden. Deze producten waren een 
brochure voor de ouders van de leerlingen, ondersteunend materiaal waarmee de 
leerkrachten een klasactiviteit konden uitvoeren en een leerkrachtenbundel. 

Het tweede deel van deze bachelorproef is een rapport. Dit bevat een bespreking van 
hoe deze drie producten bijdroegen aan de doelstellingen en een reflectie over het 
algemene project. Het rapport vermeldt ook welk netwerk meewerkte aan het project. 
Het project kan ook structureel vervolgd worden en op welke wijze dat is, valt 
eveneens te lezen in dit rapport.  
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1 PROJECTPLAN 

1.1 Inleiding 

Ik ben een derdejaars student maatschappelijk werk die stage loopt bij het VCLB te 
Aarschot. Mijn project kadert binnen de functie schoolondersteuning van deze 

organisatie. Het project zal de secundaire school, het Sint-Jozefsinstituut te Betekom, 
ondersteunen rond het thema ‘Veilig online’. In dit projectplan wordt eerst uitgelegd 
hoe het initiatief van dit project tot stand kwam om dan verder te gaan met het 
achterliggende vraagstuk van het project. Vervolgens komen er analyses aan bod, die 
de mening van betrokkenen, bestaande feiten en posities van belangrijke 

personen/organisaties, bespreken. Als laatste wordt de concrete planning van het 
project weer gegeven.  

1.2 Projectgegevens 

1.2.1 Thema 

Het ruime thema van het project is veiligheid op het internet. Er wordt toegespitst op 

het bevorderen van het welbevinden van jongeren op het internet door online 
ongewenste ervaringen te voorkomen. Daarnaast moeten de jongeren ook leren 
verantwoord gebruik te maken van internet. Dit thema werd aangehaald vanuit de 
school waarvoor het project uitgewerkt wordt, namelijk het Sint-Jozefsinstituut te 
Betekom(de bovenbouw). De projectverantwoordelijk had dit thema voorgesteld op 

haar stageplaats (het VCLB) en deze maakte de link met het SJIB. De school had 
bezorgdheden rond veilig internetgebruik. De bezorgdheden worden in de initiatieffase 
besproken. Ze wilden een activiteit rond dit thema dat onderdeel kan worden van de 

relationele en seksuele vormingsdag van de derdejaars.  

1.2.2 Praktijkvraagstuk 

Vanuit het thema werd een centrale vraag geformuleerd die het praktijkvraagstuk 
genoemd wordt. Deze luidt: ‘Hoe kun je jongeren van het derde jaar secundair 

onderwijs verantwoord leren omgaan met internet?’  

Het resultaat van het project bestaat uit drie delen. Enerzijds een draaiboek voor een 
klasactiviteit die past binnen de vormingsdag (zie hoger). Anderzijds levert het project 

twee instrumenten voor de personen die de jongeren kunnen ondersteunen: een 

brochure voor de ouders en een bundel met lesmateriaal voor de leerkrachten.  

1.2.3 Stuurgroep 

De stuurgroep van het project bestaat uit de projectverantwoordelijke: Katrijn Mivis, de 
leerlingenbegeleidster van de school het Sint-Jozefsinstituut Betekom: mevr. Emily 
Claes als één van de experts, een medewerkster van het CLB van Aarschot: mevr. Nan 
Aerts, de stuurgroep van de vormingsdag rond Relationele en seksuele vorming 

(4personen: leerkracht Nederlands/leerlingenbegeleidster, leerkracht wetenschappen, 
leerkracht LO en leerkracht voeding), de stuurgroep rond pesten (5personen: 
leerkracht sociale wetenschappen /leerlingenbegeleidster, leerkracht Nederlands, 
leerkracht informatica, leerkracht wetenschappen/leerlingbegeleider, leerkracht 

voeding), mevr. Lieze Van Orshaegen (auteur van pest@pen op school). 
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1.2.4 Opdrachtgever 

De school Sint-Jozefsinstituut in Betekom kwam met de vraag om een project op te 

starten rond veiligheid op het internet. De opdracht komt vanuit de bovenbouw van 
deze secundaire school. De school heeft in het derde jaar twee ASO-richtingen: 
economie en wetenschappen, en één TSO-richting: technische en sociale vorming. De 
opdracht komt vanuit drie partijen van deze school. De stuurgroep rond de relationele 
en seksuele vormingsdag vroeg een klasactiviteit rond het thema te organiseren. Een 

andere stuurgroep rond pesten en cyberpesten (EPOS) gaf de opdracht om een 
brochure, over begeleiding van internetgebruik van de jongeren, voor de ouders te 
maken. Verder gaf de leerlingenbegeleidster aan dat de leerkrachten wel rond het 
thema willen werken maar geen ruimte ervoor zien binnen hun leerplan. Vandaar de 

vraag naar een bundel van lesmateriaal rond het thema. Dit lesmateriaal is best 
gesorteerd per vak zodat ze activiteiten vinden die gekoppeld kunnen worden aan 

vakinhouden.  

1.2.5 Sponsor 

De secundaire school, het Sint-Jozefsinstituut Betekom, zorgt ervoor dat het project 

kan plaatsvinden en stelt ook haar middelen en tijd ter beschikking. 

1.2.6 Projectverantwoordelijke 

Katrijn Mivis 

1.2.7 Periode van het project 

1 oktober 2012- 22 mei 2013 

1.2.8 Indeling van het project 

1 oktober 2012 – 4 maart 2013: opstellen projectplan 
24 april 2013: uitvoering project (klasactiviteit) 
24 april 2013 - 22mei 2013: bijsturing, evaluatie en rapportering van de 
resultaten 

1.3 voorbereiding 

1.3.1 Initiatieffase 

Dit project kwam tot stand vanuit bezorgdheden van de ouders, de leerlingen en de 
school zelf. De leerlingen hadden negatieve belevingen op het internet gehad en 
vroegen zich af hoe ze dit moesten aanpakken. De ouders zijn bezorgd omdat ze niet 

weten wat hun kind op internet doet, welke informatie ze er allemaal opzetten en welke 
negatieve ervaringen ze internet beleven. De school(SJIB) werd al geconfronteerd met 
een geval van cyberpesten en stelt zich vragen rond het risicobewustzijn van de 
jongeren. De leerkrachten vinden dat jongeren nogal onbedachtzaam omgaan met 

internet en met het plaatsen van persoonlijke informatie op het internet. 

Vandaar het initiatief om een project op te richten rond internetgebruik op aanvraag 
van de school. De klasactiviteit van het project wordt ingebouwd in een vormingsdag 
rond relationele en seksuele vorming. De nadruk ligt hier op privacy en omgang met 

anderen op het internet. 
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De bedoeling van het project is jongeren veiliger leren omgaan met internet. Hiervoor 
moet je in eerste instantie het risicobewustzijn van de jongeren vergroten. Ze leren wat 
risico’s zijn, de gevolgen van hun gedrag op internet leren zien … zijn tools om hun 

bewustzijn te verruimen. Dit bewustzijn vergroten zal preventief werken om negatieve 
ervaringen op het internet te voorkomen in plaats van enkel curatief te werken bij 
problemen. Daarnaast is de begeleiding van ouders en leerkrachten ook belangrijk. 
Door het thema veilig online in de school op punt te zetten wordt het leerkrachtencorps 
van de school gestimuleerd om meer rond online veiligheid te werken. Het project biedt 
leerkrachten ook een instrument aan om meer met het thema aan de slag te gaan 
binnen hun lessen. De ouders spelen ook een belangrijke rol in het begeleiden van de 

jongeren. De brochure van het project zal hen daarbij helpen. 

Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. De jongeren leren 
gedurende hun opvoeding, zowel thuis als op school, sociale vaardigheden. Zijn deze 
vaardigheden ook afgestemd op het veelvuldig internetgebruik? De jongeren moeten 
enerzijds alert gemaakt worden van de risico’s op internet, maar anderzijds ook leren 
omgaan met de mogelijkheden die er zich bevinden op het internet. Door deze 

vaardigheden al op jonge leeftijd aan te leren, zullen zij later ook efficiënt kunnen 

omgaan met internet en hun kennis doorgeven aan hun kinderen. 

Daarnaast zijn er ook vele voorbeelden van cyberpesten met ernstige gevolgen in de 
media verschenen. Jongeren hebben vaak te snel vertrouwen in de andere 

internetgebruikers waardoor ze veel prijs geven over zichzelf.  

Er werd gekozen voor een project waarmee je kunt werken op maat van jongeren. Zo 
heeft dit een grote kans op slagen wat betreft het bereiken van effecten bij de 

doelgroep. Het product kan iets vernieuwend zijn dat in verschillende scholen gebruikt 
kan worden. Een project start met een ruime analyse waardoor we goed kunnen 
nagaan hoe het internetgebruik nu is, wat de jongeren als risico’s zien, wat de 

maatschappij als risico’s ziet … en hoe deze vermeden kunnen worden.  

Met dit project wordt er dus geprobeerd om de voordelen van het internet ten volle te 
benutten en de negatieve ervaringen zoveel mogelijk te vermijden. Dat doet het project 

door de jongeren te leren verantwoord met internet om te gaan. 

1.3.2 Subjectieve analyse van het thema 

1.3.2.1 Inleiding 

In dit gedeelte van de analyse worden de ervaringen en meningen van de leerlingen, 

leerkrachten en ouders gebundeld.  

1.3.2.2 De ervaring en mening van de doelgroep 

De doelgroep is jongeren van 13 tot 16 jaar van het derde jaar van de bovenbouw van 
het Sint-Jozefsinstituut te Betekom. Hun mening en ervaringen kwam de 
projectverantwoordelijke te weten via enquêtes en anonieme chatsessies. Door twee 
wachtwoorden te gebruiken, wisten de leerlingen met wie ze contact hadden. Dit 

chatten gebeurde met toestemming van de ouders.  

De eerste ervaring met internet varieert tussen 3 en 11 jaar. De meesten kregen 
begeleiding van de ouders bij dit internetcontact. Meestal gebeurde dat in de vorm van 
advisering en samen internet gebruiken. Enkele ouders maakten hen ook bewust van 
wat er fout kan lopen. Ook broers en zussen kwamen vaak als ondersteuning naar 
boven. De jongeren gebruiken het internet voor vele zaken: schoolwerk, communiceren 
met elkaar, spelletjes, downloaden... . Er zijn zaken die vlotter verlopen via internet 
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(vrienden maken, mensen leren kennen en communiceren over moeilijke thema’s…), en 
weer andere zaken die vlotter verlopen via persoonlijk contact(uiten van gevoelens, 
starten van een relatie…). Bijna alle jongeren beschikken over een profiel op een 

sociale netwerksite. Uit de enquête kwam naar voren dat sommige jongeren hun 
telefoonnummer, hun adres, school … op hun profiel plaatsten. Daaruit kan je afleiden 

dat ze zich nog niet bewust zijn van de gevaren wanneer je privézaken online plaatst.  

De grote meerderheid heeft al eens te maken gehad met kwetsende, dreigende of 

beledigende boodschappen. Slechts enkelen van hen beleven dit als een negatieve 
ervaring. Meer dan de helft van de jongeren heeft op internet contact met mensen die 
ze nog nooit face-to-face ontmoet hebben. Een groot deel van hen spreekt ook af met 
die mensen die ze enkel via internet kennen. Sommigen kwamen ongewenst in contact 

met seksueel getinte beelden op het internet, voornamelijk via pop-ups. De ergste 
ervaringen op internet die naar boven kwamen, waren het krijgen van ongewenste 
berichten van oudere mannen en het krijgen van doodsbedreigingen. Wat betreft online 
vaardigheden hebben de meesten moeite met het controleren van websites op juistheid 
en het invoegen of aanpassen van filters. Vele jongeren weten hoe ze hun 

internetgeschiedenis kunnen wissen, wat voor de begeleiding door ouders/leerkrachten 
wel belangrijk is om te weten bij controles. Er zijn nog enkele jongeren die niet weten 
hoe ze ongewenste zaken moeten blokkeren en hoe ze privacyinstellingen kunnen 
aanpassen. Om risico’s te vermijden zijn dit wel belangrijke vaardigheden. De 

resultaten van deze enquêtes komen overeen met gegevens uit onderzoek. Verder in 
de tekst, de objectieve analyse op pagina 11, wordt dit besproken. (enquêtes leerlingen 
derde jaar SJIB, 15 november 2012) 

De chatsessies zorgden voor extra informatie. Als de projectverantwoordelijke vroeg 
naar typische zaken voor hun leeftijd, noemden ze het gsm-gebruik (om online te 
gaan) en het veel bezig zijn met internet. Met vrienden of vriendinnen opschieten, werd 
eveneens als typisch ervaren. De jongeren merkten zelf dat ze in hun puberteit veel 
meer belang hechten aan vrienden. Ze richten zich naar hen om te vertellen over zaken 
die hun dwars zitten. Ook gaven ze aan dat ze zich meer ‘afduwen’ van hun ouders en 
leerkrachten. Als je dan ingaat op die vriendschap vinden ze drie zaken belangrijk: 
eerlijkheid, jezelf kunnen zijn en veel kunnen lachen. Hun omgang met vrienden vindt 
ook plaats op het internet vanaf het moment dat ze thuis zijn. Ze vinden online contact 
bijna even belangrijk als persoonlijk contact. Ze hadden allen nog geen relatie maar 

waren wel van mening dat echte liefde en eerlijkheid de belangrijkste bouwstenen zijn 
van een relatie. Seks kan voor hen pas vanaf 18jaar. Hun internetgebruik wordt volgens 
hen beïnvloed door de mate waarin hun vrienden/vriendinnen internet gebruiken. Ze 
zouden, als ze iets naars ervaren, als eerste naar hun beste vriend/vriendin gaan. Die 

kan je beter helpen dan je ouders omdat die je beter begrijpt. Ouders kunnen wel 
helpen, maar jongeren gaan toch eerst naar vrienden. Ook zijn er volgens hen grote 
verschillen tussen de ouders. De meeste ouders gebruiken zelf internet en kunnen hun 
kind helpen, maar er zijn ook ouders die zelf de hulp van hun kind nodig hebben omdat 
ze niets van internet kennen. De school zou volgens hen nog meer kunnen doen door 

vaker internet te betrekken in de lessen informatica. Volgens de jongeren is hun gezond 
verstand gebruiken de beste methode om zich te beschermen tegen internetrisico's. 
Ook hier gaven ze aan dat ze al eens kwetsende boodschappen ontvangen hebben, 
maar weren zich hiertegen door gewoon zichzelf te zijn en deze commentaar te 

negeren. Ze posten veel foto’s op hun sociale netwerkprofiel maar letten hierbij wel op 
de privacyinstellingen. Zo zouden ze bepaalde foto’s enkel zichtbaar maken voor 
vrienden of zelfs maar voor een beperkt groepje vrienden. Ze hebben ook besloten 
groepen waarin ze zaken plaatsen die enkel binnen die groep blijven. Het gebeurt 
regelmatig dat ze nieuwe mensen leren kennen via het internet. Ze ervaren dit 

hetzelfde als dat je nieuwe mensen persoonlijk leert kennen. Als voordelen van het 
internet gaven ze aan dat ze zo meer nieuwe mensen kunnen leren kennen en veel 
sneller, handiger en meer kunnen opzoeken voor school. Ze hebben ook meer 
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contactmomenten met hun vrienden en kunnen ze sneller bij hen terecht als ze met 
een probleem zitten. Via groepen van hun klas op Facebook helpen ze elkaar met 
huiswerk, beantwoorden ze elkaars vragen en geven ze notities door. 

Anoniem(chatsessies, 19 en 21 november 2012) 
 
De leerlingen hebben dus al eens te maken gehad met internetrisico’s maar ze beleven 
dat vaak niet negatief. Velen voelen zich hier weerbaar tegen. Er zijn nog enkele 
internetvaardigheden waarover de meeste jongeren niet beschikken. Als ze iets naars 
tegenkomen zijn vrienden de grootste hulpbron.  

1.3.2.3 De ervaring en de mening van de ouders 

Het thema werd op het oudercomité van 22 januari 2013 besproken om zo de 
ervaringen en de mening van de ouders te horen. Dit thema speelt niet zo sterk bij hun 
als verwacht. De ouders gebruiken zelf allen internet. Ze doen dit zowel voor hun 
beroep als in hun vrije tijd. Ze vinden allen dat ze zo snel informatie ter beschikking 
hebben. Ze gebruiken internet voor e-mail, netbanking, Google, om openingsuren / 
adressen op te zoeken, prijzen te vergelijken etc. De meerderheid zegt wel dat er te 
veel informatie voor handen is. Selecteren is nodig maar dat is moeilijk volgens hen. De 
kinderen zouden volgens hen internet gebruiken voor schoolwerk, maar ook voor 
ontspanning (spelletjes spelen, youtube filmpjes ...). Eén van de ouders vindt dat haar 
kinderen te veel internet gebruiken. Zij denkt dat ze dit doen om niet sociaal geïsoleerd 
te raken. Hun mening over veilig online is divers. Enkele ouders zijn van mening dat 
een veilig internetgebruik niet mogelijk is. Ze vinden dat je kinderen voldoende 
informatie over internetrisico’s moet geven zodat ze deze kunnen vermijden. Maar de 
risico’s zullen er altijd zijn. Een andere ouder vindt dat veilig online betekent dat je 
geen ongewenste inhoud tegenkomt zonder een expliciete actie van de gebruiker. Om 
dit te verkrijgen zou het project de jongeren bewust moeten maken over hoe ze zelf 
omgaan met internet. Het zal helpend zijn om de jongeren bewust te maken van hun 
manier van omgaan met internet en ze stil te laten staan bij mogelijke gevolgen van 
hun internetgebruik. Een andere ouder vindt dat bij veilig online een confidentiële 
identiteit belangrijk is. Dat wil zeggen dat je zeker weet met wie of wat je te maken 
hebt op het internet. Hiervoor is volgens haar een geloofwaardigheidscreening en een 
virusscreening door de provider nodig. Ze geven dus wel aan dat er best iets gebeurd. 
Oudercomité (vragenlijst, donderdag 22 januari 2013) 

1.3.2.4 De ervaring en de mening van de leerkrachten 

De leerkrachten ICT en sociale wetenschappen werden door de 
projectverantwoordelijke bevraagd. Ze vinden internet zeer interessant omdat er veel 
informatie op staat. Het is echter belangrijk dat deze informatie gecontroleerd wordt op 
betrouwbaarheid door na te gaan wat de bedoeling van de tekst is, wat de ervan bron 
is, wie de auteur is, wanneer het geschreven is … . Zij staan zeer kritisch tegenover wat 
het internet aanbiedt. De leerkrachten merken dat de leerlingen zich niet bewust zijn 

van het publieke karakter van internet. Ze geven vaak te persoonlijke informatie door 
en dat is niet zonder gevaar. Daarom is het belangrijk dat de jongeren goed begeleid 
worden door de school en ook door de ouders. Dit zou al moeten starten op zeer jonge 
leeftijd.  

Ouders moeten over het internetgebruik van hun kinderen waken en het ook zeker met 
hen bespreken. De ICT-leerkracht gaf aan dat haar kinderen internet op hun kamer 
gebruiken maar dat ze het gebruik wel bespreken met haar. Zij bekijkt dan samen met 
haar kinderen wat wel of niet betrouwbaar is. De ouders worden wel ingelicht over de 

gevaren van internetgebruik via infoavonden, maar toch ondervinden de leerkrachten 
nog dat er ouders zijn die zich nog niet bewust zijn van de gevaren, hoewel dit wel 

noodzakelijk is.  
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Het thema veilig online zouden ze graag in hun lessen behandelen. Het grootste 
probleem is de ruimte ervoor vinden. Hun leerplan is zo ruim dat ze elke les nodig 
hebben om dit af te werken. Binnen het vak informatica doen ze in het derde jaar wel 

twee lessen rond internet (sites toetsen op betrouwbaarheid en virussen bekijken). Als 
leerlingen iets rond het thema aanbrengen, kan daar wel op ingespeeld worden. Één 
leerling vroeg bijvoorbeeld om klassikaal te leren hacken. De leerkracht heeft dan 
duidelijk gewezen op de strafbaarheid van hacken. Ze geven aan dat je moet zoeken 

naar mogelijkheden om het thema in te bouwen binnen het leerplan.  

Het thema kwam in de school wel al aan bod toen een leerling ermee geconfronteerd 
werd (cyberpesten). Er werd gezocht naar oplossingen en de leerkrachten werden 
gevraagd om alert te zijn. Dit bleef bij een eenmalig incident waardoor begeleiding van 

de leerling voldoende was. L. Brouwers en E. Claes(persoonlijk gesprek, 1 en 22 

februari 2013) 

1.3.3 Objectieve analyse  

1.3.3.1 Inleiding 

In deze objectieve analyse is de projectverantwoordelijke op zoek gegaan naar bronnen 
die het project theoretisch ondersteunen. Omdat het project gaat over veilig 

internetgebruik van jongeren van 14 à 15 jaar, heeft de projectverantwoordelijke drie 
onderwerpen besproken: waarvoor en hoe wordt het internet gebruikt, wat zijn de 
gevaren van internet en hoe kan je veiligheid en verantwoordelijkheid installeren op het 

internet. Er wordt ook telkens nagegaan wat typisch is voor deze leeftijdscategorie.  

De projectverantwoordelijke heeft drie bronnen als basis gebruikt. De eerste basisbron 
is het Europees onderzoek EU kids online II. Hiervan werd zowel het Belgisch 
(D'Haenens & VanDoninck, 2012) als het Nederlands rapport (Sonck & Haan, 2011) 
gebruikt. Het Belgische rapport is het meest relevant qua cijfers voor dit project maar 

het Nederlandse bevat meer ondersteunende theorieën waardoor dat rapport ook 
bruikbaar was. Als tweede werd gebruik gemaakt van een boek over de ontwikkeling 
van jongeren. (Kohnstamm, kleine ontwikkelingspsychologie II: Geen kind meer, 
2009). De derde bron is een onderzoek (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007) 
dat beide aspecten combineert. Dat onderzoek is van Nederlandse oorsprong maar 

beschrijft zeer mooi de samenhang tussen internetgebruik en bepaalde aspecten van de 
ontwikkeling. Verder werd er nog gebruik gemaakt van ondersteunende informatie van 
lopende projecten en bestaande organisaties. 

1.3.3.2 Internetgebruik van de jongeren 

Internetgebruik is het gebruikmaken van alles wat online kan gebeuren met de 
middelen die daartoe dienen(pc, gsm, tablet …) en vanuit elke plaats dat het mogelijk 
is. Het onderzoek stelde vast dat 95% van de kinderen van 9-16 jaar wekelijks online 

gaan terwijl 67% zelfs dagelijks online is. Internet kan een hulpbron zijn maar het kan 
ook zorgen voor negatieve ervaringen. Het procent van de jongeren dat dagelijks online 
gaat is het grootst bij de 15-16jarigen(84) (D'Haenens & VanDoninck, 2012) Een recent 
onderzoek uit België van de KULeuven toont aan dat jongeren gemiddeld 86 minuten 

per dag online besteden. (Belga, 2013) 

In België gebeurt het meeste internetgebruik thuis (87%). De meerderheid van de 
jongeren gebruikt internet in de woonkamer. Internetgebruik in de slaapkamer komt in 
mindere mate voor. Je kunt veronderstellen dat de jongeren op hun kamer meer 

privacy hebben dan in de woonkamer, wat het toezicht van ouders verkleint. Of dit 
rechtstreeks gevolg heeft op de blootstelling aan risico’s op het internet is nog niet 
onderzocht. (D'Haenens & VanDoninck, 2012) Het project vindt plaats op school maar 
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tracht te werken aan gevolgbewustzijn waardoor dit ook invloed heeft op 

internetgebruik thuis.  

De activiteiten van Europese jongeren op het internet worden hieronder weergegeven 

van meest naar minst frequent: (meer informatie zie grafiek 1 in bijlage) 

 bekijken van filmpjes (86%) 
 internet raadplegen voor het schoolwerk (78%) 

 instant messaging (chatten) (73%), e-mailen (73%) 
 een profiel hebben of bezoeken op een sociale netwerksite (65%) 
 downloaden van filmen, muziek, spelletjes … (49%) 

 

België volgt min of meer het Europees gemiddelde. De sterkste afwijking is dat de 
Belgische jongeren het internet veel minder gebruiken om het nieuws te lezen. In 
België wordt internet het vaakst gebruikt om filmpjes te bekijken, huiswerk te maken, 
instant messaging, e-mail en sociale netwerksites bezoeken. (D'Haenens & VanDoninck, 

2012)  

1.3.3.2.1 Het leeftijdsspecifieke gebruik van internet 

Het gaat hier om de jongeren van 14-15 jaar. Het zijn adolescenten die zich bevinden 

in de overgang van de kindertijd naar de volwassenheid. Dit is een typische levensfase 
met karakteristieke biologische, psychische en sociale kenmerken. De adolescentie is 
een lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling waarbij voor de jongeren een 

nieuwe wereld opengaat waarin zij hun plaatsje zoeken. (Kohnstamm, 2009)  

Een belangrijk aspect van de ontwikkeling in de adolescentie is de identiteitsvorming. 
Het internet beïnvloedt dit, door informatie en spiegelbronnen te bieden. Jongeren 
ontwikkelen naast hun face-to-face-identiteit ook een online-identiteit. Deze heeft een 
duidelijk relationeel aspect. Anderen kunnen hun goedkeuring of afwijzing duidelijk 

maken. Zij kunnen daar dan op reageren en eventueel hun identiteit aanpassen. Ze 
kunnen ook steeds hun online-identiteit veranderen, verwijderen of niet laten 
overeenkomen met de realiteit. Jongeren kunnen zo andere rollen en 
persoonlijkheidskenmerken testen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en sneller vatbaar voor 
positieve en negatieve beïnvloeding. Voor een diepere bespreking en een duidelijk link 

met de verschillende toepassingen bekijk de literatuurstudie: ’De effecten van nieuwe 
media op de ontwikkeling van jongeren van 12-14 jaar.’ (Frankenhuis, VanDerHagen, & 
Smelik, 2007, pp. 23-33; Kohnstamm, 2009) 

Tijdens de puberteit verandert het lichaam en groeit de seksualiteit bij jongeren. Ze 
creëren een seksueel verlangen waardoor ze gaan experimenteren met seksueel 
gedrag. Het motief voor hun seksuele daden blijft nog steeds liefde in de vorm van een 
vaste, exclusieve relatie. Ze gaan wel soms zelf hun grenzen overschrijden om erbij te 
horen of ze kunnen soms gedwongen worden tot seksuele daden. De jongeren zijn 

lichamelijk wel bekwaam tot deze daden maar in sommige gevallen psychisch nog niet. 
Wat betreft lichamelijkheid en seksualiteit kan internet hun een experimenteerruimte 
bieden. Jongeren durven experimenteren omdat ze het gevoel hebben dat het maar 
een spel is. Cyberseks wijst op alle vormen van het beleven van seks op het internet 
(bezoeken van een pornosite, gebruik maken van seksueel getinte nicknames, anoniem 
chatten over seks …). Ze kunnen online ook erotisch geladen contacten opbouwen 
(flirten, uitdagende vragen stellen, seksuele handelingen voor de webcam …) Wat kan 
zorgen voor een afspraak met een onbekende. Ze kunnen ook seksueel getinte foto’s 
van zichzelf plaatsen op het internet. Het is duidelijk dat jongeren hier vanuit hun 

onwetendheid de mogelijkheid tot misbruik vergroten. Er is ook een voordeel op het 
gebied van oefenen met relaties. Door dit experimenteren, kunnen ze leren wat wel of 
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niet sociaal acceptabel is en waar de eigen en andermans grenzen liggen. (Kohnstamm, 

2009, pp. 15-35; leerkrachten: lesvoorbereiding veilig online, s.a.) 

De meeste pubers hebben last van chaos in hun hoofd wat vaak leidt tot wisselend 
gedrag, stemmingswisseling en een verhoogde emotionele prikkelbaarheid. Deze 
behoefte aan intense emoties, het gebrek aan impulscontrole, de typische illusie van 
onkwetsbaarheid en hun neiging tot experimenteren, maakt dat zich jongeren vaker 
roekeloos gedragen. (Kohnstamm, 2009, pp. 135-151) Op internet handelen de 

jongeren soms ook zonder na te denken over de mogelijke gevolgen. Roekeloos gedrag 
kan op internet eveneens geuit worden door het spelen van agressieve spelletjes of het 

bekijken van horrorfilms. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007) 

Ouders blijven op elke leeftijd van de kinderen belangrijk want ze blijven invloed 
hebben. Ze moeten ook omgaan met het internetgebruik van hun kinderen. De manier 
waarop ze dit doen wordt bepaald door hun opvoedingsstijl, die afhangt van de 
waarden en normen die ze belangrijk vinden(dit wordt later besproken in 3.3.5 op 
pagina 21). De relatie van jongeren met de ouders blijft gekenmerkt door een sterke 
verbondenheid, maar wordt meer gelijkwaardig. Adolescenten streven meer naar 
autonomie en verantwoordelijkheid waardoor de leeftijdsgenoten een grotere rol 
spelen. (Kohnstamm, 2009, pp. 213-232) Internet kan het afwenden van ouders en 
keren naar leeftijdsgenoten versterken, want de jongeren surfen op het internet 
waarbij ze contact hebben met leeftijdsgenoten. Dat komt ook omdat jongeren het 
gevoel hebben dat ouders een geringere kennis hebben van internet en er niet in 
geïnteresseerd zijn. Het is een grote meerwaarde voor de jongeren wanneer de ouders 
interesse tonen in hun internetgebruik en hierover in gesprek gaan. Het streven naar 
autonomie en de cognitieve ontwikkelingen tijdens de adolescentie maken de jongeren 
ook kritischer. Op het internet kunnen ze hun mening kwijt en kunnen ze contact 
zoeken met gelijkgezinden. Tegenstanders op het internet kunnen hen stimuleren om 

te reflecteren over die mening. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007) 

Leeftijdsgenoten worden in deze fase belangrijk: hartsvriendin/boezemvriend, 
vriendengroep en subcultuur. Ze ondersteunen elkaar, leren elkaar sociale 
vaardigheden en helpen bij de identiteitsontwikkeling. Dit laatste doen ze door een 
voorbeeld te zijn voor elkaar en feedback te geven. Het gevoel om erbij te horen is 
groot en er is een grote groepsdruk die afneemt vanaf 15 jaar. Internet maakt dat 

leeftijdgenoten elkaar voortdurend kunnen contacteren. Zo vermindert hun angst om 
eenzaam te zijn en wordt er voldaan aan hun nood om erbij te horen. Hun sociale 
netwerk kan versterkt worden doordat ze zo contacten kunnen onderhouden en nieuwe 
contacten kunnen leren kennen. Negatieve omgangsvormen komen ook voor op het 

internet (bijvoorbeeld cyberpesten). Op het internet gaan ze zich ook spiegelen aan 
elkaar en elkaar afkeuren of bevestigen door scores te geven, foto’s/statussen te ‘liken’ 
… . Sommige jongeren hebben een denkbeeldige vriend(in) in de vorm van een weblog 
of dagboek. Dit is meestal geen teken van vereenzaming maar net van een positieve 
zelfreflectie die leidt tot een gezond zelfbeeld. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 

2007) 

Het internet heeft ook invloed op de cognitie van de jongeren. Jongeren vergroten, 
door gebruik te maken van internet, hun vermogen om te multitasken en non-lineair te 

denken. Het internet kan ook een bron zijn waar jongeren hun waarden en normen 

halen. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007)  

1.3.3.2.2 De voordelen van de meest gebruikte toepassing 

Internet kan zorgen voor ondersteuning (informatie en emotioneel), amusement, 
therapie (bijvoorbeeld in de vorm van een weblog)… (Sonck & de Haan, 2011) De 

verschillende toepassingen hebben ook typische voordelen  
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- e-mail: - heel snel en veel mensen bereiken + in dat contact bijlagen kunt meesturen 
     - een e-mail adres heb je nodig om iemand te zijn op het internet  
-sociaal profiel: - ‘internetidenteit’: zetten er informatie over zichzelf op en delen die 

      , kunnen verbanden leggen met vrienden => gemeenschap van  
      gelijkgezinden vormen 
  - populariteitsmeter, zorgt voor bevestiging of afkeuring 
  - laten weten dat ze zich niet goed voelensteun op momenten dat echt  
    nodig is 

-surfen en downloaden: -veelvuldige stroom van informatie  
     -spelletjes, muziek en filmpjes downloaden (do-it-yourself filmpjes) 
     -eigen talenten tonen via filmpjes 
-chatten en webcamgebruik: -interactie met leeftijdsgenoten=>gevoel om erbij te  

                                             horen 
     -sociaal netwerk onderhouden + uitbreiden 
     -experimenteren met anonimiteit, zaken testen 
    -foto’s en filmpjes maken, via beelden spreken (= ook  
                                           controle) 
(Hoe gebruiken kinderen en jongeren de computer en internet?, 2012) 

1.3.3.2.3 Internetervaring en –vaardigheid van de jongeren zijn 

De huidige generatie jongeren en kinderen zijn opgegroeid met het internet. De 
meerderheid van de bevolking veronderstelt dat veel gebruik van het internet ook leidt 
tot een hoge mate van digitale vaardigheid, maar dat is echter een overschatting. 
Internetervaring wordt bepaald door de frequentie waarmee jongeren internet 
gebruiken en de duur van het contact met internet. Er zijn hierin verschillen naargelang 
de sekse, samenstelling van het gezin en de sociale economische klasse waarin de 

jongeren zich bevinden. Meer cijfers in grafiek 4 op pagina 68 (Sonck & Haan, 2011) 

De grote meerderheid van de jongeren geeft aan meer van internet af te weten dan 

hun ouders. De jongeren hebben de meeste moeite met het aanpassen van de filters. 
De jongeren weten wel goed hoe ze contactpersonen moeten blokkeren. Er zijn nog een 
aantal, dat slechts de helft van de jongeren kunnen: spam blokkeren, geschiedenis 
wissen en websites vergelijken. Deze vaardigheden variëren naar gelang de leeftijd. Er 
is een grote sprong tussen de 13-16 jarigen en de 11-12 jarigen. Het zijn dus de 

jongste kinderen die minder internetvaardigheden bezitten. Zie grafiek 3 op pagina 68 
(D'Haenens & VanDoninck, 2012; Sonck & Haan, 2011) 

1.3.3.3 De risico’s van het internet en hun negatieve gevolgen 

Aan de mogelijkheden van internet zijn ook veel risico’s verbonden. Jongeren moeten 
leren hier kritisch mee om te gaan. Hieronder worden vijf risico’s ruim besproken, 
enkele risico’s nog eens aangehaald en er wordt gekeken naar gevaren van de meest 

gebruikte toepassingen.  

1.3.3.3.1 In contact komen met seksuele beelden 

13% van de Belgische jongeren Van13-14 jaar en16 jaar werden het afgelopen jaar 

blootgesteld aan pornografische foto’s, video’s, boodschappen … op het internet. Bij de 
15-16jarigen was dit 28%. Binnen de eerste groep(13-14) ervaarden 35 dit als negatief 
en binnen de tweede groep 22%. De manier waarop jongeren ermee in contact komen 
is niet steeds hetzelfde. Sommige jongeren gaan zelf op zoek naar deze beelden 

(  1/3de) maar ook ongewenste blootstelling komt voor. Vijftig procent van de jongeren 
kwam ermee in aanraking via een pop-up die ongevraagd op het scherm verscheen. 
Een studie van Wolak et al. toonde aan dat jongeren vooral ongewenst in aanraking 
komen met online seksueel getint beeldmateriaal door het gebruik van 
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downloadprogramma’s. Filtersoftware installeren is een oplossing. Jongeren 
ondernemen drie strategieën wanneer ze zich zorgen maken over seksueel getinte 
inhoud die ze tegenkomen: erover praten (53%: 33% met een vriend, 25% met een 

ouder), een tijdje geen internet gebruiken (25%) en filter of contactsettings 
veranderen(zeer zelden). (Haddon, 2011; Sonck & Haan, 2011) 

1.3.3.3.2 Sexting: seksuele berichten verzenden en ontvangen 

De trendy term ‘sexting’ slaat op het online uitwisselen van seksueel getinte 
boodschappen in de vorm van tekst, video’s of foto’s die de jongeren van zichzelf 
maken. Dit kan onderdeel zijn van de seksuele ontwikkeling van de pubers, maar toch 
kan het als vervelend of pijnlijk ervaren worden of zelfs zonder medeweten bij derden 

terechtkomen. Ze kunnen dit materiaal sturen naar vrienden of plaats op hun sociaal 
netwerkprofiel. Dit maakt dat de ontvanger hiermee kan doen wat hij/zij wil: op het 
ruimer net plaatsen, de (webcam) beelden opslaan en doorsturen … . Er wordt 
verondersteld dat dit fenomeen sterk aan het toenemen is. Een reden hiervoor kan zijn 
dat er steeds nieuwe toepassingen komen die sexting gemakkelijker maken, 
bijvoorbeeld de smartphones. Het doorgestuurde materiaal kan blijven rondzwerven op 
het internet wat voor de zender langdurige gevolgen kan hebben. In de Verenigde 
Staten werd om dit te vermijden een beleid opgesteld. De wet verbiedt en bestraft daar 
het creëren en online verspreiden van eigen naaktfoto’s onder jongeren. Het verschil 
met het vorig besproken risico is dat dit gaat over seksuele beelden van het eigen 
naakte lichaam of delen ervan. Daarnaast vindt sexting normaal enkel plaats tussen 

leeftijdsgenoten. Voor cijfers zie grafiek 6.2.9 (Sonck & de Haan, 2011) 

1.3.3.3.3 Cyberpesten: pesten via het internet 

Pesten is al vele jaren een maatschappelijk probleem. Sinds de uitvinding van het 
internet is er ook een digitale uiting van pestgedrag. Het heeft elementen die je 
eveneens terug vindt bij het offline pesten: bedreiging van leeftijdsgenoten, 
boodschappen die bedoeld zijn om te kwetsen en de pester heeft een grotere macht 
dan het slachtoffer. Er zijn ook verschillen. Digitaal pesten gaat niet gepaard met een 
persoonlijke confrontatie. Dit digitaal pesten kan tot in de huiskamer binnendringen 
waardoor dit wel zeer grote gevolgen kan hebben: een onveilig gevoel dat zelfs kan 
leiden tot niet verlaten van het eigen huis. Het cyberpesten kan gezien worden door 
meer mensen en voor een langere periode. Deze vergelijking maakt duidelijk dat het 
probleem in de mentaliteit ligt en niet bij het internetgebruik. In de puberteit is erbij 
horen en groepsdruk vaak aanwezig. Dat zorgt ervoor dat pesten te maken heeft met 
macht. Om dit tegen te gaan moet er dus gewerkt worden rond bewustzijn over de 
gevolgen van pestgedrag. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007; Sonck & Haan, 

2011) 

Jongeren hebben verschillende strategieën om online pesten aan te pakken: 25% 
zwijgt erover, 60% blokkeert de pester of wist de pestboodschappen. (Haddon, 2011)Er 

zijn een aantal redenen die cyberpesten zo populair maakt: de jongeren denken niet na 
over de impact die dit cyberpesten kan hebben, het internet ontwikkelt het idee dat ze 
anoniem en onzichtbaar zijn, het technologiegebruik is zeer ruim verspreid (iedereen 
doet het), op internet is de sociale controle en de sociale afkeuring nauwelijks aanwezig 

en de mogelijkheid om op het internet diverse identiteiten aan te nemen … In het 
artikel Wat maakt cyberpesten zo populair staan nog meer redenen. (Wat maakt 

cyberpesten zo populair, s.a.) 

1.3.3.3.4 Een persoon die je online hebt leren kennen ook persoonlijk ontmoeten 

De meest risicovolle internetactiviteit is het persoonlijk ontmoeten van een onbekende 
die je op het internet hebt leren kennen. Enkel contact via het internet zorgt voor 
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anonimiteit en een grotere controle over de presentatie van zichzelf in tegenstelling tot 
een persoonlijk contact. Daardoor is het makkelijker om online contact te maken. 
Jongeren kunnen zo mensen met dezelfde interesses leren kennen en hun sociaal 

netwerk uitbreiden. Wat het risico verhoogt, is het feit dat de jongeren deze mensen 
soms ook offline gaan ontmoeten. Dat kan iets positief zijn, maar kan ook leiden tot 
zeer negatieve ervaringen. Ouders hebben schrik voor grooming: dit is het benaderen 
van kinderen door een pedofiel die zich anders voordoet om uiteindelijk seksueel 
contact met de kinderen te hebben. Gelukkig komt dit zeer zelden voor. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar over wanneer deze ontmoetingen werkelijk leiden tot een 
negatieve ervaring. Wat hier ook ontbreekt, is het feit of jongeren voorbereidingen 

(bijvoorbeeld een volwassene inlichten) getroffen hebben. (Haddon, 2011) 

1.3.3.3.5 Andere risico’s 

Jongeren kunnen blootgesteld worden aan schadelijk informatie die door anderen op 
het internet geplaatst wordt(user- generated content). Het gaat hier om boodschappen 
die aanzetten tot zelfmoord, die pro anorexia zijn, die voorstander zijn van 
zelfverminking en haatboodschappen. Zeker voor onzekere jongeren die hun identiteit 

aan het vormen zijn, kunnen zulke boodschappen schadelijk zijn. (Haddon, 2011) 

Een ander risico is het misbruiken van persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer 

...). Jongeren hebben dit voor een groot stuk zelf in de hand. Als ze zelf geen 
persoonlijke gegevens verspreiden, kan dit bijna niet gebeuren. Toch wordt hier veel 
misbruik van gemaakt. Deze gegevens vindt men meestal op profielen van sociale 
netwerksites. Je kunt op de sociale netwerken een publiek profiel (iedereen heeft 
toegang) of een privéprofiel (enkel vrienden hebben er toegang toe) of een gedeeltelijk 

privé profiel (vrienden van vrienden hebben toegang) hebben. Maar het begrip vrienden 
dekt online ook een andere lading. Op Facebook gaan jongeren streven naar zoveel 
mogelijk vrienden waardoor vele kennissen ook het etiket vriend krijgen. (Haddon, 

2011) 

Uit een onderzoek van de KuLeuven zou 25% van de jongeren aangeven dat hun 
schoolwerk, slaap, voeding of sociale activiteiten lijden onder hun internetgebruik. Dan 
spreekt men van problematisch overmatig internetgebruik. (Belga, 2013) Het 
onderzoek van de KULeuven geeft ook een aanbeveling, namelijk dat men vanaf de 

lagere school kinderen moet leren hoe ze veilig kunnen interenetten. Smartphones 
zorgen ervoordat mensen nog makkelijker online geraken. Het internetgebruik zou 
mensen ook remmen in hun creativiteit en hun off-line identiteit kan erdoor minder 
uitgewerkt worden. Wat ze doen op het internet is vaak hetzelfde en ze steken vooral 

energie in hun online-identiteit. België is het eerste land met een behandeling voor 
internetverslavingen. (Ankal, 2013)  

1.3.3.3.6 Gevaren van de meest gebruikte toepassingen 

De opdrachtgever vroeg om toe te spitsen op chatten en sociale media. Daarom 
worden hier risico’s daarvan besproken. Op de website www.clicksafe.be vind je de 

risico’s van andere toepassingen.  

Bij chatten en het webcamgebruik gaan jongeren te snel mensen vertrouwen waardoor 
ze persoonlijke informatie en geheimen prijsgeven. Mensen met slechte bedoelingen 
kunnen dit vertrouwen misbruiken. Voor de webcam kunnen ze zaken in vertrouwen 
tonen die dan op het net geplaatst worden. Daarnaast kunnen ze zelf dingen te zien 
krijgen zonder dat ze dat willen. Bij sociale netwerksites wordt er vaak misbruik 

gemaakt van privéfoto’s of privé-informatie die zij er zelf op plaatsen. Maar ze kunnen 
ook het auteursrecht of portretrecht schenden. Deze twee zaken zijn strafbaar. (Hoe 
gebruiken kinderen en jongeren de computer en internet?, 2012) Een ander risico wat 

http://www.clicksafe.be/
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al jaren bestaat, krijgt door Facebook een andere dimensie. Mensen spiegelen zich 
steeds aan anderen, maar ze gaan zichzelf ook beter voordoen in groep. Dat fenomeen 
noemt men het principe van intimiderende zelfverheerlijking. Vroeger gingen mensen 

zich minderwaardig voelen omdat die perfecte modellen het zo makkelijk hadden of die 
acteurs allemaal een gelukkig leven leidden … . Nu voelen we ons minderwaardig door 
onze eigen ‘vrienden’ op Facebook. De meesten zetten op Facebook statussen met 
daarin hun leuke ervaringen en prestaties waar ze fier op zijn. Hierdoor zou het voor 
anderen kunnen lijken dat hun eigen leven waardeloos en saai is. Een onderzoek naar 
geluk wijst zelfs aan dat hoe meer Facebookvrienden hoe ongelukkiger de 

Facebookgebruikers zijn. (Naegels, 2013) 

1.3.3.3.7 Kwetsbaarheid en risicobeleving van de jongeren 

De jongeren die in contact komen met internetrisico’s ervaren dit niet steeds als 
negatief. De kans op negatieve risicobeleving stijgt wel naarmate ze meer in contact 
komen met online risico’s. Het is niet zo dat regelmatig surfen op internet er 
automatisch voor zorgt dat jongeren beter kunnen omgaan met internetrisico’s. Met als 
gevolg dat het belangrijk is om de jongeren weerbaarder te maken tegen deze risico’s. 
Onze jongeren worden het meest blootgesteld aan: het zien van pornografische 
beelden en seksuele boodschappen, pornografische foto’s of video’s ontvangen. Slecht 
5% ervaart dit als negatief. De jongeren schatten de schadelijke effecten van internet 

bij anderen hoger in dan bij zichzelf. (Sonck & de Haan, 2011) 

Uit de eerder besproken cijfers lijkt het aantal jongeren dat een negatieve ervaring 
heeft met internet zeer klein. De impact van een dergelijke ervaring kan echter zeer 
groot zijn. Uit onderzoek blijkt dat seksuele misdrijven het meest worden gepleegd 

door meerderjarige mannen die minderjarige meisjes via online communicatie verleiden 
tot seksuele ontmoetingen. Een negatieve beleving kan ook effect hebben op het 
gedrag en de houding van de jongeren op langere termijn. Het kan bijvoorbeeld de 
onzekerheid van deze jongeren vergroten of hun seksuele tevredenheid reduceren. 

(Sonck & Haan, 2011) 

Leeftijd is een belangrijke factor betreffende risicobeleving en -blootstelling. Over het 
algemeen blijkt dat jongens en oudere tieners vaker te maken hebben met een online 
risico. Deze verschillen kan je verklaren door de levensfase en het 
ontwikkelingsstadium waar de jongeren zich in bevinden (experimenteren met 
seksualiteit, hun identiteit uit te bouwen, belang van privacy). Dit zorgt ervoor dat ze 
vaker zoeken naar uitdagingen op het internet. Oudere kinderen surfen vaker op het 
internet en de activiteiten die ze er uitvoeren zijn meer uiteenlopend. Ook zijn er 
verschillen in de negatieve ervaring die uit een blootstelling kunnen komen. Meisjes en 
jongere kinderen geven aan dat ze de blootstelling vaker als negatief ervaren. Hieruit 
kan je afleiden dat de weerbaarheid groter wordt naarmate ze ouder worden. De 15-
16jarigen komen vaker in contact met risico’s maar ervaren het minder frequent als 
iets negatiefs. Relatief gezien lopen jongeren uit gezinnen met een lagere 

sociaaleconomische status vaker een negatieve ervaring op dan degene uit de hogere 
sociaal economische klasse. Voor beide zaken: risicoblootstelling en negatieve beleving 
spelen nog andere factoren een rol, bijvoorbeeld de begeleiding door leerkrachten, 
leeftijdsgenoten, ouders. Deze worden hieronder besproken. (Sonck & de Haan, 2011) 

1.3.3.3.8 Elementen die deze risico’s kunnen versterken 

Er is een vergrote privacy van de jongeren. De jongeren krijgen meer ruimte om 
zichzelf te ontplooien en ze bezitten ook hun eigen media (gsm, laptop, ipad …). 

Hierdoor is de controle van de ouders veel minder. Dit kan riskant zijn als ze niet 
kritisch omgaan met het delen van persoonlijke informatie, gevoelens, geheimen, foto’s 
… . Daarnaast heb je nog twee knelpunten die sterk samenhangen met de typische 
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ontwikkeling van pubers. Ze gebruiken media vaak om hun persoonlijke identiteit te 
construeren. Ze gaan op internet zichzelf presenteren om feedback te krijgen. Die 
feedback kan ook negatief zijn en dat heeft een weerslag op hun zelfbeeld, 

zelfvertrouwen en zelfwaarde. Vervolgens hebben we ook gezien dat het kenmerkend is 
dat jongeren, dankzij het internet leren multitasken. Ze gaan de verschillende media 
tegelijk gebruiken. Dit gaat het risico voor verkeerde interpretatie of een onjuist 

gebruik vergroten. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007, pp. 15-17) 

1.3.3.4 Veilig en verantwoord internetgebruik 

Veilig internetgebruik is niet zo zeer de jongeren weg houden van de risico’s. Het is ze 
leren verantwoord met internet omgaan en een manier zoeken waardoor de negatieve 

beleving van de risico’s niet optreedt. Wat een grote rol speelt in dit veilig 
internetgebruik, is de begeleiding die je jongeren biedt en de mediawijsheid die je hen 
aanleert. Daarnaast is ook hun mentaliteit belangrijk. Een belangrijk onderdeel van 
deze mentaliteit is respect. Door de illusie van grotere afstand en de anonimiteit durven 
jongeren meer op het internet. De belangrijkste regel is eigenlijk: doe nooit op het 
internet wat je op de straat ook niet zou doen. De jongeren moeten zich bewust zijn 

van de gevolgen die activiteiten op internet kunnen hebben. (Clicksafe, s.a.) 

Er worden regels omschreven om veilig om te gaan met de meest gebruikte 

toepassingen.  
 Kritisch zijn tegenover datgene wat je op internet tegen komt maar ook 

tegenover datgene wat je erop zet. Geen persoonlijke gegevens. 

 Hun negatieve ervaringen melden aan volwassenen die ze vertrouwen. 

E-mailen en chatten: 
 geen mails van onbekende aanvaarden  

 geen persoonlijke informatie doorgeven  

 een antivirusprogramma en firewall gebruiken 

 niet zomaar alles geloven wat mensen vertellen en niet alles zomaar 

vertellen aan iedereen 

 ongunstige e-mails blokkeren en opslaan als bewijs  

Webcam gebruik:  
 nooit bij vreemden opzetten 

 niets voor de webcam doen wat je voor een groot publiek ook niet zou 

doen. 

 schermafdrukken maken wanneer je met kwetsende of schokkende 

beelden te maken krijgt. 

Profiel of weblog:  
 Alert zijn voor de zichtbaarheid, alleen voor vrienden zichtbaar maken. 

 Geen persoonlijke gegevens erop zetten 

 Foto’s selecteren -> geen uitdagende foto’s opzetten want die kunnen 

misbruikt worden 

 Vraag ook toestemming om informatie of foto’s van anderen op je profiel 

te zetten 

(leerkrachten: lesvoorbereiding veilig online, s.a.) 

1.3.3.4.1 Het ontwikkelen van mediawijsheid 

“Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en een mentaliteit waarmee 
burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke 
en fundamenteel gemedialiseerde wereld.” (Frankenhuis, Hagen, & Smelik, 2007) 
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Om veiligheid online te creëren moeten jongeren verantwoord leren omgaan met 
internet (weerbaarheid tegen risico’s, internetvaardigheden en gevolgbewustzijn 
bezitten). Het is dus niet voldoende om te werken aan de internetvaardigheden om 

veilig internetgebruik te realiseren. Je moet ook de houding van de jongeren bekijken 
en inspelen op de ruimere mediawijsheid. (Sonck & de Haan, 2011) 

Er is een evenredig verband tussen het dagelijks gebruik van internet, de duur van het 
internetcontact en de kans op blootstelling aan een van de internetrisico’s. Dit wil 

zeggen dat de jongeren die een risico tegen gekomen zijn, vaker dagelijks online zijn 
en ook per dag gemiddeld langer op internet zitten. De meerderheid van de jongeren 
die internetrisico’s zijn tegengekomen, overschatten hun internetvaardigheden. Het lijkt 
dus dat internetvaardigheden en internetervaring de kans op blootstelling aan 

internetrisico’s net vergroten. Uit onderzoek, dat rekening houdt met verschillend 
elementen, blijkt dat er geen duidelijk verband is tussen internetvaardigheden, -
ervaring en het opdoen van negatieve ervaringen als gevolg internetrisico’s. (Sonck & 
de Haan, 2011) 

1.3.3.4.2 Ondersteunende figuren voor veilig internetgebruik 

Ouders spelen hierin de belangrijkste rol. Hun rol wordt in een volgend hoofdstuk 
besproken  op pagina 21. Daarnaast zijn leerkrachten en leeftijdsgenoten ook 

belangrijk. 

De jongeren kunnen zelf ook negatieve online ervaringen tegengaan. Dat kunnen ze 
doen door hun internetervaring en –vaardigheden te vergroten. Hoger werd al 
besproken dat dit nauwelijks effect heeft op veilig internetgebruik. Het is wel niet 
duidelijk of dit wel een rol kan spelen bij het aanleren van wenselijk gedrag op het 
internet. Het kan zijn dat online ervaringen en reacties daarop hun wel leren wat kan 

en wat niet kan. 

Als je kijkt naar de huidige reactie op negatieve ervaringen, kan je nagaan wat daar al 
goed aan is en dat versterken. Uit een onderzoek van de KULeuven blijkt dat 77% van 
de jongeren die geconfronteerd worden met een online risico, contact zoeken met een 
vertrouwenspersoon. Contactrisico’s (contact met anderen) zorgen vaker voor 
negatieve belevingen. Copingstechnieken zoals verwijderen van de ongewenste 

berichten (43%) of blokkeren van de afzender (46%) worden dan gehanteerd. 
Jongeren lijken meer onverschillig tegenover contentrisico’s (betrekking tot de inhoud). 
Meer dan de helft (59%) doet niets bij het zien van seksueel getinte beelden. (YL, 

2013) 

Actieve begeleiding voor veilig internet houdt vijf aspecten in: hulp bieden bij het 
vinden van juiste informatie op het internet, uitleggen waarom sommige websites goed 
of slecht zijn, adviseren hoe je veilig internet kunt gebruiken, aangeven hoe je je online 
tegenover anderen moet gedragen en hulp bieden wanneer iets op internet de jongere 

van streek brengt. De ouders bieden de meeste hulp aan hun kinderen, daarna volgen 
de leraren en als laatste de leeftijdsgenoten. De leeftijdsgenoten helpen vooral wanneer 
iets moeilijk te vinden is op het internet. Dit aspect wordt door al de drie actoren het 
meeste toegepast. Het minste wordt de begeleiding na een nare ervaring op het 
internet toegepast. Dit kan ook wel te maken hebben met het feit dat de jongeren die 

nare ervaring niet altijd melden. (Sonck & Haan, 2011, pp. 50-60) 

De rol van de leerkrachten 

Rond ICT heeft de Vlaamse overheid sinds 2007 nieuwe eisen opgelegd aan scholen. Zo 
hebben ze vakoverstijgende eindtermen en ontwikkelingsdoelen opgelegd en een 
regionaal expertise netwerk ingevoerd. Die bieden nascholing en ondersteuning aan 
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voor het pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs. Voor meer informatie, kijk op: 

http://www.renvlaanderen.be/. (Gielisly, 2008) 

Scholen kunnen vooral zelf meer gebruik maken van de internetmogelijkheden. 
Internet biedt veel kansen om educatie en amusement te koppelen. Daarom spreekt 
men ook van edutainment. Een voorbeeld is het spelen van serious games (games rond 
een serieus thema zoals hoe omgaan met emoties, hoe communiceren …). Werken met 
internet in de klas maakt schoolwerk voor jongeren uitdagender en interessanter. Voor 

meer informatie hierover, zie het literatuuronderzoek van Frankenhuis, Van der Hagen 

en Smelik ‘de effecten van nieuwe media op jongeren van 12-14 jaar. 

Naast de vergroting van het entertainmentgehalte, kan het gebruiken van internet in 

de klas ook een rol spelen bij veiligheid op het internet. Door internet te gebruiken in 
hun lessen, hebben de leerkrachten de kans om de leerlingen hierin te begeleiden. 
Enerzijds kunnen ze hun voorlichting geven (informatie geven over hoe jongeren 
bepaalde activiteiten op het internet moeten doen, informatie geven over welk gedrag 
wenselijk is op internet, wijzen op welke risico’s er op het internet zijn ...). Naast 
voorlichting geven kunnen ze ook trainingen bieden, bijvoorbeeld in het leren omgaan 
met de toepassingen die internet hun biedt of in het kritisch evalueren van de 
informatie die internet hun biedt. Zo werken ze aan de operationele vaardigheden, de 
gebruiksvaardigheden en aan de vaardigheden die betrekking hebben op omgaan met 
de inhoud van internet. Daarnaast kunnen ze leerlingen laten vertellen en reflecteren 
over verantwoord internetgebruik. De leerkrachten kunnen ook restrictiever te werk 
gaan. Zo kunnen ze regels en afspraken vastleggen in verband met wenselijk seksueel 
gedrag op internet, wenselijke omgang met anderen op internet, wenselijke omgang 
met privégegevens … .Dit wordt netetiquetten genoemd. De regels opleggen en deze 
afdwingen met straffen is weinig efficiënt. Het is beter om samen met de leerlingen na 
te denken over gevolgen van bepaald gedrag op internet en van daaruit samen regels 
en afspraken maken. Internetgebruik in de klas verbetert het contact leraar – leerling. 
Ze sluiten meer aan bij de leefwereld van de kinderen, die zich achter de computer 
afspeelt. Dit vergroot de mogelijkheid om in dialoog te treden met de kinderen of 

jongeren.(Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik; Sonck, Haan, 2011, pp. 50-60)  

Rond het risico cyberpesten zijn er concrete zaken opgesteld die een leerkracht en 
school kunnen doen. De school moet een cyberpestbeleid installeren. Dat beleid moet 

zich richten op zowel het verhinderen van cyberpesten als op het aanpakken van 
cyberpesten. Voor een volledige bespreking hiervan ga naar: 
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/nl/cyberpesten/wat-kan-je-eraan-doen-als-
leerkracht/. Daarnaast is het belangrijk dat men het onderwerp in de klas brengt in een 

niet problematische context, bijvoorbeeld in de les leefsleutels. Daarin is wijzen op 
verantwoordelijkheid voor hun daden en gevolgbewustzijn belangrijk. Meer tips vind je 
op: http://www.klasse.be/leraren/26806/nieuw-soort-cyberpesten-duikt-op/. (nieuwe 

soort cyberpesten duikt op, 2012) 

Het is noodzakelijk dat de leerkrachten zelf voldoende kennis hebben van veilig 
internetgebruik en van de mogelijke risico’s. Er zou een generatiekloof zijn tussen 
volwassenen en jongeren betreffende internetgebruik. De kinderen die ermee 
opgegroeid zijn, zouden er meer van weten dan de volwassenen. Het is ook zo dat alle 

media snel evolueren waardoor het nodig is om zich steeds bij te scholen. De kern van 
de begeleiding van leerkrachten is in dialoog gaan, samen grondregels vastleggen en 
ondersteuning van leeftijdsgenoten stimuleren. Ze kunnen de leerlingen bewuster 
maken van de risico’s en ze weerbaarder maken. (Frankenhuis, VanDerHagen, & 

Smelik, 2007) 

De rol van leeftijdsgenoten 

http://www.renvlaanderen.be/
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Leeftijdsgenoten gaan het internetgebruik en de omgang met online risico’s van elkaar 
beïnvloeden. Ze kunnen internetervaringen met elkaar delen en vanuit die ervaringen 
elkaar advies geven. Hier hangt wel een valkuil aan vast: de jongeren kunnen elkaars 

risicogedrag ook stimuleren. Zo wijst onderzoek erop dat het gewenst zien van 
internetpornografie verhoogt wanneer jongeren samen met leeftijdsgenoten zijn. Ook 
zouden jongeren onder invloed van leeftijdsgenoten vaker overgaan tot ontmoeten van 
online contacten. Ze gaan ook samen strategieën bedenken / uitvinden en delen om 
inmenging van de ouders bij hun internetgebruik tegen te gaan. Er kan groepsdruk 
optreden om bepaalde risico’s te nemen. Het blijkt wel dat leerlingen na aanraking met 
een risico vaker hulp kregen van leeftijdsgenoten. Zo zou drie vierde van de jongeren 
aangeven minstens één keer door leeftijdsgenoten geholpen te zijn. De hulp die 
leeftijdsgenoten bieden is meestal in de vorm van advies bij een probleem. (Sonck & 

Haan, 2011, pp. 50-60) 

Invloed van deze begeleidingen op de mate van risicoblootstelling en -beleving op het 
internet 

Actieve begeleiding van ouders zou slechts een lichte invloed hebben op de mate 
waarin de jongeren blootgesteld worden aan risico’s op het internet. Hoe meer 
aspecten van actieve begeleiding ouders toepassen, hoe minder de jongeren 
blootgesteld worden aan risico’s op het internet. De begeleiding van leerkrachten zou 
geen invloed hebben op de blootstelling aan internetrisico’s. De begeleiding door 
leeftijdsgenoten zou er zelfs voor zorgen dat ze vaker te maken hebben met 
cyberpesten en sexting. Deze conclusie is voor discussie vatbaar omdat men niet weet 
of de begeleiding door de leerlingen gebeurt vóór de ervaring met de risico’s of erna. 
Wanneer dit ervoor gebeurt, zorgt de begeleiding net voor een verhoging van de 

blootstelling aan de internetrisico’s. (Sonck & Haan, 2011, pp. 50-60) 

1.3.3.5 De ouders en het internetgebruik van jongeren 

Ouders verschillen sterk in de normen, waarden en idealen die ze nastreven. Dat maakt 
dat ze ook elk een andere stijl van opvoeden hanteren. De ouder zal de jongere moeten 
begeleiden om zo een verantwoorde manier van internetgebruik te stimuleren. Binnen 
deze begeleiding zijn betrokkenheid en interesse de krachtigste steunpilaren. 

(Frankenhuis, Hagen, & Smelik, 2007)  

1.3.3.5.1 Bekendheid: hoeveel de ouders van internet kennen  

Ouders willen controle kunnen behouden over het mediagebruik van hun kinderen, 
maar ze vrezen dat ze de snelheid van de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden. In dit 
opzicht spreekt men vaak van een digitale kloof. De kinderen hebben ook een voordeel 
geleerd: hypertext-minds. Dit houdt in dat ze binnen de nieuwe media snel kunnen 
schakelen tussen verschillende pagina’s die verschillende informatie aanbieden. 
Hierdoor wordt de kloof in kennis over nieuwe media tussen ouders en kinderen nog 

groter. De kloof dichten is niet noodzakelijk om een goede begeleiding te bieden. 
Jongeren zijn enorm handig met de nieuwe media maar hun weerbaarheidkennis is niet 
zo ruim. Daarom kunnen ouders ze nog wegwijs maken in omgaan met deze nieuwe 

media. (Frankenhuis, VanDerHagen, & Smelik, 2007, pp. 35-36) 

Ouders gaan soms toch stappen ondernemen om een betere begeleiding te bieden. Ze 
zoeken dan meestal advies over internetveiligheid bij de informele contacten, 
vervolgens bij de school en als laatste bij internetaanbieders en op websites. De hulp 
van het onderwijs kan versterkt worden door de onderwijssector meer middelen te 

geven om aan deze behoefte te beantwoorden. Projecten zoals veilig online die 
voornamelijk informatie aanbieden via een website, bereiken de ouders nauwelijks. De 
grote meerderheid van de ouders geven aan toch behoefte te hebben aan meer 
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informatie over internetveiligheid dan dat ze momenteel krijgen van de school, 
fabrikanten en winkels. Als ouders meer kennis over internet hebben, kunnen ze ook 
betrokken blijven en een gesprekspartner worden van de jongeren over het onderwerp 

internet. Een opvallende onderzoeksuitkomst is dat ouders de blootstelling aan 
internetrisico’s van hun kinderen onderschatten. Ze geloven sterk dat hun kind deze 
online risico’s ‘wel niet’ zal ervaren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ouders 
kunnen vanuit onwetendheid er niet achter vragen bij hun kinderen, maar het kan ook 
zijn dat kinderen deze negatieve ervaringen niet delen met hun ouders. Door de ouders 
te wijzen op de cijfers kan je een bewustwording creëren waardoor de betrokkenheid 
naar de kinderen toe vergroot kan worden. Voor concrete cijfers rond ouderbegeleiding 
bekijk het rapport Kernbevingen EU Kids Online II (Haddon, 2011; Sonck & Haan, 

2011).  

1.3.3.5.2 Mogelijke internetbegeleidingen door de ouders 

1 stellen van grenzen, regels en afspraken vastleggen, netetiketten 

opstellen 

2 monitoren: toezicht, controle uitoefenen, filtersoftware gebruiken,  

                   internetgeschiedenis bekijken 

3 actieve begeleiding: samen gebruik maken van het internet of ouders 

doen mee met het internetgebruik van de jongeren 

Ouders geloven ook sterk in hun eigen begeleiding. Ze passen hun begeleiding ook aan 
naarmate er al vaker blootstellingen zijn voorgekomen. Het belangrijkste voor ouders is 
het gesprek erover open te houden. Ze kunnen interesse tonen en van daaruit meer in 

dialoog treden. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen beter begeleiden omdat ze 
dan sneller over hun nare ervaringen op het internet vertellen. (Sonck & de Haan, 
2011)  

1.3.3.5.3 Internetbegeleiding door de ouders op maat van pubers 

De dingen die het best werken bij jongeren zijn open communicatie, het tonen van 
interesse en betrokkenheid, het bieden van structuur en samen komen tot rechten en 
plichten. Al deze zaken zijn nodig om adolescenten te laten groeien in het hanteren van 

sociale vaardigheden, het opbouwen van een positief zelfvertrouwen en het ontwikkelen 
van een verantwoordelijkheidsgevoel. Waar ook rekening mee moet worden gehouden 
is dat de jongeren ruimte nodig hebben om te experimenteren met de rollen die eigen 
zijn aan volwassenheid, seksualiteit … . Een open gesprek waarin je interesse en 
betrokkenheid toont, is hiervoor belangrijk. Net zoals het creëren van een veilige sfeer 

waarin ze kunnen experimenteren. Voor die veilige sfeer hebben pubers structuur en 
duidelijke regels nodig die consequent toegepast worden. Luister naar wat zij ervaren 
en tracht dit te begrijpen. Zo ontstaat verbinding en vertrouwen waardoor advies geven 

mogelijk wordt. (Terstape, 2010) 

Adolescenten hebben veel nood aan bevestiging, daarom is erkenning, het aanspreken 
op hun krachten, complimenteren en positieve feedback belangrijk. Positieve aandacht 
en humor zijn ook erg helpend. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen waardoor ze 
durven experimenteren, ontdekken en onderzoeken. Ze leren dan uit eigen ervaring. 

(Kohnstamm, 2009) 

De jongeren ervaren vaak intense emoties die erkend moeten worden. Te hard 
meegaan in de emoties is ook negatief want dan worden ze meestal versterkt. Leer ze 

deze emoties op een positieve manier uiten of in ongepaste situaties in te houden. 
(Kohnstamm, 2009, pp. 155-170) 
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Tijdens de adolescentie vinden er cognitieve ontwikkelingen plaats: kwantitatief (de 
reikwijdte van de intelligentie wordt uitgebreid, ze kunnen zich beter concentreren, de 
geheugencapaciteit neemt toe en de mogelijkheid van systematisch en planmatig 

werken wordt vergroot) en kwalitatief (van concreet naar abstract denken). Abstract 
denken maakt dat de jongeren kritischer over zichzelf kunnen nadenken. Ook hun 
sociale cognitie verandert: ze denken meer na over gevoelens en motieven van mensen 
in plaats van enkel het gedrag waar te nemen. Ze kunnen zich beter inleven in anderen 
en ze zien meer de wisselwerking tussen mensen. Daarom is het mogelijk om 
gevolgbewustzijn te stimuleren door te werken met getuigenissen. (Kohnstamm, 2009, 

pp. 39-59) 

Adolescenten groeien naar gelijkwaardigheid waardoor zij willen dat ze inspraak krijgen 

en hun mening gehoord wordt. Het is goed om open te staan voor onderhandeling en te 
durven discussiëren. Als laatste is het belangrijk om de groep te betrekken, want 
leeftijdsgenoten spelen voor hen een grote rol. Als je dus iets wil leren over gedrag of 
mentaliteit zal een haantje de voorste, die het voorbeeld geeft, vaak erg veel invloed 
hebben op de rest. Dit is wel enkel wanneer deze populair is. (Kohnstamm, 2009, pp. 

71-86) 

1.3.3.6 Beleid betreffende veiligheid online 

Er bestaat heel wat rond veilig online. Daarom is het voor het project aangewezen om 
te werken met een selectie binnen dit aanbod, afhankelijk van de wensen van de 
doelgroep en de opdrachtgever. Veel vind je op de sites van clicksafe, mediawijsheid, 
leefsleutels, jeugdwerk … . 

Er zijn activiteiten op het internet die opgenomen zijn in het strafwetboek. De zaken die 
strafbaar zijn op het internet zijn: diefstal via het internet, phishing (inloggegevens 
achterhalen), smaad en eerroof, discriminatie en haat strooien of zelfs al hierin mee 
stappen (bijvoorbeeld het ‘liken’ van een Facebookpagina: ’Turken stinken’), het eerder 
besproken grooming, stalking, oplichting, hacking (toegang proberen te krijgen tot 
iemands gegevens), vernieling via virussen of dergelijke zaken, mensen dwingen tot 
seksuele handelingen via de webcam en cyberpesten. (Wat is eigenlijk allemaal 
strafbaar op het internet?, 2010) (Criminaliteit op internet, 2013) In het projectboek 
‘Cyberpesten’ op de link: 
http://www.cyberpesten.be/studentenproject/Inhoud%20CD%20Cyberpesten/Projectb
oek/Projectboek.pdf , vind je wat je moet doen om cyberpesten strafrechtelijk aan te 
pakken. (Nijs, 2007) Rond het onderwerp cyberpesten zijn er ook al wat zaken 
ondernomen. Er bestaat het online meldpunt eCops. (welkom op het belgische online 
meldpunt, s.a.). Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 
heeft gezorgd voor betere informering rond cyberhaat en de aanpak ervan met de 

brochure ‘delete cyberhate’. (delete cyberhate, 2009) 

Het onderzoek Eu kids online II heeft een aantal implicaties voor beleid, ouders en 

scholen geformuleerd. Het project kan meehelpen bij enkelen hiervan. Het kan helpen 
om de bewustmaking van internetrisico’s bij ouders te vergroten door hen te 
informeren en te sensibiliseren. Het project streeft er ook naar om de bewustmaking 
over internetrisico’s bij jongeren te vergroten en hun digitale vaardigheden uit te 

breiden. Het wil ervoor zorgen dat jongeren het internet op een verantwoorde en 
veilige manier kunnen gebruiken. (Haddon, 2011) 

1.3.4 Kritische reflectie op het thema 

Internet kan zeer veel mogelijkheden bieden voor de mensen. Zo kunnen ze het heft in 
eigen handen nemen en zelf zoeken naar informatie, tips voor verandering … . Hierdoor 
gaan ze minder snel afhankelijk worden van anderen. Maar ze moeten wel kritisch 

http://www.cyberpesten.be/studentenproject/Inhoud%20CD%20Cyberpesten/Projectboek/Projectboek.pdf
http://www.cyberpesten.be/studentenproject/Inhoud%20CD%20Cyberpesten/Projectboek/Projectboek.pdf
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omgaan met wat ze vinden op het internet. Sommigen hebben hierin ondersteuning 
nodig. Daarom moeten ze wel geïnformeerd worden. Negatieve ervaringen op het 
internet kunnen zeer ingrijpend zijn en gebruikers hun leven drastisch veranderen 

(angst krijgen, zelfbeeld erg aantasten …). Daarom is het nodig om preventief te 
werken. Internetgebruikers moeten zelf leren dat internetgebruik niet zonder gevaar is 
en vanuit dat bewustzijn er voorzichtig mee omgaan. Sociaal werk streeft naar het 
empoweren van mensen en je kunt dat wel hier binnen kaderen. Je gaat ze versterken 
(bewustzijn en vaardigheden vergroten) zodat ze zelf de voordelen van internet kunnen 

gebruiken. 

Het onderzoek, EU kids online II,  dat ik besproken heb, laat soms wel wat kansen 
liggen. Wat het meest ontbreekt, zijn de gevolgen op langere termijn. De bespreking 

van de lange termijn gevolgen zou een beter inzicht geven op wat internetrisico’s 
teweeg kunnen brengen. Er zijn zeer veel informatie en instrumenten voor handen, 
maar ze bereiken hun doelgroep niet. Het is niet duidelijk of dat komt door een te 
geringe belangstelling voor het thema of door een geringe toegankelijkheid van het 

aanbod.  

Het is ook zichtbaar dat mensen geen tijd nemen om dit onderwerp te bespreken. Voor 
leraren past het niet in het leerplan en ouders zien vaak ook de tijd niet om dit thema 

te bespreken met hun kinderen.  
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1.3.5 Positie –analyse 
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1.3.5.1 Overheden 

1.3.5.1.1 Internationale overheden 

De Europese commissie heeft een Safer Internet Plus Programma opgericht. Vanuit dit 
programma is er een belangrijk onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen en 
jongeren met internet en online technologieën in Europa. Het onderzoek kaderde in de 
doelstelling van het programma om de kennis over het gebruik van online 

technologieën door jongeren en de gevolgen die dit voor hen heeft, te vergroten. 18 
Europese landen deden mee aan dit onderzoek. Voor het onderzoek werden in 2010 
meer dan 25000 9 tot 16 jarigen en hun ouders geïnterviewd over hun online 
activiteiten en de eventuele online risico’s waarmee ze in contact kwamen. Het zorgde 

voor relevante wetenschappelijke en beleidsmatige resultaten over het thema. Voor 
meer informatie over dit onderzoek bekijk het rapport kinderen en internetrisico’s van 
Sonck en de Haan. Naast dit onderzoek richtte het programma ook een internationale 
safer internet dag in. Die vindt plaats op zes februari en is een jaarlijks terugkerend 
Europees evenement om zowel veilig, ethische en efficiënt gebruik van internet en 
mediawijsheid te promoten. Het Safer Internet Plus Programma zorgt eveneens voor 
een platform voor alle internationale organisaties of projecten die zich bezig houden 
met een veiligere internetomgeving. Childfocus en het Oivo werken hierin samen met 
andere partners die ook actief zijn op dit gebied zoals de gezinsbond. (onderzoek- en 
informatiecentrum voor verbruikersorganisatie) (Nieuw Europees project bundelt 

onderzoek naar online ervaringen van kinderen, 2008) 

1.3.5.1.2 Federale overheid 

De federale overheid heeft een federale overheidsdienst die zich bezig houdt met veilig 
en efficiënt internetgebruik. Dat is de Federale overheidsdienst voor informatie- en 
communicatietechnologie, Fedict. Ze doen allerhande projecten om internetgebruik te 
promoten maar ook om te werken aan een veilig internetgebruik. Voorbeelden zijn 

start2surf, Peeceefobie, suske en wiske …  (Realisaties, 2012)  

De federale overheid zet ook in op een Belgisch kader van safer internet. Dit 
programma waakt over de veiligheid van de minderjarigen op het internet. Dat waken 
gebeurt door onderzoek, sensibilisering-campagnes en acties die zich richten op een 

breed publiek. Daarnaast heeft het Belgische platform van dit project ook een website 
die voornamelijk gaat over de risico’s waar kinderen en jongeren zowel via het internet 
als via andere communicatiekanalen, zoals gsm, sms, e.d. mee in contact komen: 
kinderpornografie, virussen, sekten, discriminatie, spam …. Ze hebben ook een 

ouderhandleiding en een vertelboek rond internetveiligheid: het familie-fun-boekje. Het 
vormt een unieke toolkit waar ouders en kinderen samen aan werken en zo wordt de 
communicatie tussen hen gestimuleerd. België doet ook mee aan de safer internet day 

(5/2/13= 10de editie) (Poleyn, 2009) 

1.3.5.1.3 Vlaamse overheid 

Het domein media (dus ook veilig online) behoort tot het takenpakket van minister 
Ingrid Lieten (Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding). Ze werkte mee aan 
de Vlaamse uitwerking van het Europese onderzoek EU kids online. Zo organiseerde ze 
hier studiedagen rond internetgebruik en ze maakte extra middelen vrij om de verdere 
data-analyse voor Vlaanderen mogelijk te maken (Nieuw Europees project bundelt 
onderzoek naar online ervaringen van kinderen, 2008). Ze geeft subsidies aan 6 

projecten die gaan werken aan mediawijsheid. Voor meer informatie kan je haar site 
raadplegen: http://www.ingridlieten.be/article/steun-aan-6-projecten-mediawijsheid/ 
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Binnen het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming worden er ook tijdschriften 
gepubliceerd voor ouders, leerkrachten en leerlingen die vaak schrijven over het 
thema. Die tijdschriften zijn Klasse, Yeti en Maks. (Klasse, Maks! en Yeti: 

onderwijstijdschriften voor leerkrachten, ouders en leerlingen, s.a.) 

De Vlaamse overheid steunt ook het project veilig online. Met de steun van de minister 
van welzijn Jo Van Deurzen zetten de gezinsbond en childsfocus samen een 
vormingsaanbod op rond veilig online.  

1.3.5.2 Gelijkaardige projecten 

Er zijn twee belangrijke projecten opgericht rond veilig internet. Childfocus heeft het 

project ‘click safe’ opgestart. Het biedt informatie voor jongeren, kinderen, ouders en 
professionelen. Ze doen dit door informatie te plaatsen op hun website, maar ook door 
infoavonden te organiseren en door lespakketten aan te bieden. Er is geen informatie 
beschikbaar over in welke mate die lespakketten gebruikt worden. Naast deze 
lespakketten hebben ze ook een spel ter beschikking gesteld, ‘De Juiste Click’. Het is 

een informatief spel over veilig surfen op het internet. Het spel werkt rond zelfreflectie 
van de kinderen, rond kritisch benaderen van het internet en wenselijk of onwenselijk 
gedrag op het internet. Gedurende het spel krijgen de jongeren opdrachten die 
gebaseerd zijn op voor hun herkenbare situaties waarin ze zelf keuzes moeten maken. 

Tijdens een nabespreking kan dan de juistheid van de keuze besproken worden. 

(Clicksafe, s.a.) 

Het tweede project veilig online richt zich vooral tot de ouders. Dit project is een 
samenwerking tussen childfocus en de gezinsbond. Het is ontstaan omdat de ouders 
bezorgd waren over het internetgebruik van hun kinderen. Ze hadden nood aan 
informatie over de complexiteit van het internet en de internettoepassingen. De 
kinderen zijn ook gediend met goed geïnformeerde ouders. De nood van de ouders 
ontdekten ze vanuit een landelijk vormingscircuit van vijf provinciale avonden. Dit 
project biedt informatie op basis van een goed onderbouwde website, vormingsavonden 

en oudergesprekken. (veilig online, s.a.)  

1.3.5.3 Directe betrokkenen van het project 

1.3.5.3.1 De school: algemeen, leerkrachten, leerlingen 

De school, waar het project plaatsvindt, heeft al een aantal afspraken over 
internetgebruik ingevoerd. Zo mogen leerlingen niet op Facebook in de school (omwille 

van misbruik) en op twee manieren wordt er jaarlijks aandacht gegeven aan veilig 
online (informaticales, zit in het leerplan en pc-klassen onder de middag). Bij 
incidenten op het internet, gaat de leerlingenbegeleiding de situatie bekijken. 
Afhankelijk van de situatie en de vraag van de leerlingen, gebeuren er verschillende 
zaken en worden ouders al dan niet betrokken. Voor de oudere leerlingen zal er ook 

een workshop van clicksafe plaatsvinden. Ze organiseren ook een geluksdag en hebben 
een stuurgroep pesten opgericht waarin cyberpesten bekeken wordt. Het informeren 
van de ouders rond veilig online ontbreekt nog. (Claes, 2013) 

De klastitularissen van de klassen van het derde middelbaar zijn rechtstreeks 
betrokken, want ze voeren de klasactiviteit van het project uit. De meningen en 
ervaringen van een aantal leerkrachten werden via een focusgroep gehoord. De 
leerkrachtenbundel zal beschikbaar zijn voor alle leerkrachten. Hierin kunnen leraren 
terug vinden wat ze binnen hun les rond het thema kunnen doen. 

De leerlingen komen zelf dagelijks in contact met het internet. Stilstaan bij veilig 
internetgebruik gebeurt meestal pas wanneer zij zelf met een ongewenste ervaring 
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geconfronteerd worden op het internet. Dit komt doordat ze onvoldoende op de hoogte 
zijn van de mogelijke risico’s op het internet en ze een illusie van onkwetsbaarheid 
hebben. Wanneer zijzelf of een vriend/vriendin een ongewenste ervaring meemaken, 

zitten ze met heel wat vragen. Het project wil hen helpen om dergelijke ongewenste 
ervaringen te voorkomen, maar ook om erop te kunnen anticiperen. 

1.3.5.3.2 Ouders 

Ouders hebben nood aan informatie rond internet en hoe ze internetveiligheid kunnen 
installeren. Hoewel ze de risico’s op het internet voor hun kinderen onderschatten, 
uiten ze toch een bezorgdheid. Ze willen graag meer weten over wat hun jongeren op 
het internet doen en hoe ze dat best begeleiden. Ze zoeken vooral informatie bij 

mensen van hun informeel netwerk, maar ook bij de school. We hebben gezien dat het 
belangrijk is dat ouders betrokken zijn en de dialoog aangaan met hun kinderen. 

Daarom is het betrekken van de ouders belangrijk.  

Door dit project in de school te laten plaatsvinden, kan er gewerkt worden aan een het 

informeren van de ouders. Vanuit de stuurgroep pesten gaat de 
projectverantwoordelijke een folder maken voor ouders. Deze moet hen informatie 
bieden over hoe ze hun kinderen best begeleiding bij het internetgebruik. In de 
brochure vinden ze tips terug om een verantwoord internetgebruik aan te leren.  

1.3.5.3.3 Het VCLB Aarschot  

Het VCLB gaat voornamelijk dit project aanbieden aan andere scholen. Op deze manier 
bieden ze scholen een instrument om te werken rond veiligheid op het internet aan. Zo 

gaan ze ook scholen sensibiliseren over het onderwerp, wat wil zeggen dat ze scholen 
aanzetten om na te denken over hun rol binnen veilig internetgebruik. Het VCLB stelt 
ook folders rond veilig internetgebruik ter beschikking en kinderen/jongeren kunnen er 
terecht met vragen rond internet. Het VCLB wordt op de hoogte gebracht van het 

project door de projectverantwoordelijke die daar stage loopt.  

1.4 Planning 

1.4.1 Doelgroep 

De groep waar het project mee uitgevoerd wordt, zijn jongens en meisjes van het 

derde jaar van het Sint-Jozefsinstituut te Betekom. Dit zijn jongeren van  14 tot 15 
jaar Het project vindt klassikaal plaats waardoor er telkens gewerkt wordt met 
minstens 8 en maximum 16 leerlingen. De klassen bestaan ongeveer voor de helft uit 
jongens en de helft uit meisjes. Enkel in de STW-klassen zitten meer meisjes. In totaal 

gaat het over 91 jongeren. 

Het project wordt uitgevoerd in de derdejaarsklassen maar het tracht de school en de 
leerkrachten te inspireren om het thema in heel de school door te trekken. Via het 
VCLB zou dit project beschikbaar kunnen gesteld worden voor meerdere scholen. Zo 

tracht het project ook jongeren van andere leeftijden en andere scholen te bereiken.  

Er moet steeds gestreefd worden naar een zo nauw mogelijke betrekking van de 
doelgroep. De participatieladder van Pröpper spreekt van citizen control. Dat wil zeggen 
dat de doelgroep bepaalt hoe het project eruit ziet en met welke reden. Binnen dit 
project was het niet mogelijk om de jongeren te betrekken bij de uitwerking. Vanuit het 
schoolsetting was het niet mogelijk tijd te vinden om met de jongeren samen te zitten. 
Het enige dat mogelijk was, was de jongeren informeren rond het project en hun 
mening, noden en ervaringen te weten komen via enquêtes en chatsessies. Niet enkel 
de leerlingen werden gehoord, ook de mening, noden en ervaringen van de ouders en 
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de leerkrachten werden beluisterd. Zo verkreeg het project een ruim beeld over wat er 
speelt bij de doelgroep rond het thema. Op basis van deze verworven informatie werd 
het project uitgewerkt. Het gaat dus over een participatieniveau van ‘consulteren’, want 

de mening van de doelgroep, ervaring en noden werden gebruikt als basis voor dit 
project. De deelnemers kregen inspraak via verschillende kanalen (chat en enquêtes) 

maar de concrete uitwerking gebeurde zonder hen.  

1.4.2 Visie 

‘ Het internet: een plaats die iedereen  en waar iedereen 

zich ge  voelt.  

Dit project wil van het internet een omgeving maken waar iedereen zich goed voelt. 
Daarnaast moet iedereen zich ook gerespecteerd voelen door de anderen. Om dit te 
bereiken kan je het internet zelf beveiligen maar ook de gebruikers ervan 

sensibiliseren. Dat laatste is het doel van het project. Het tracht de jongeren vaardiger 
en weerbaarder te maken en hen meer inzicht te laten verkrijgen in deze ruime 
technologische mogelijkheid. Zo kunnen ze de positieve zijde van internet ten volle 
benutten en het gebruiken om te groeien.  

1.4.3 Doelstellingen  

De visie maakt duidelijk welke richting het project uit wil. Vanuit deze visie, de 
informatie uit de analyses en de geformuleerde globale doelstelling uit de initiatieffase 

kunnen er nu strategische doelstellingen geformuleerd worden. Om de doelstellingen 
goed te begrijpen, moet je weten welke vorm het project krijgt. Op de school wordt er 
een relationele en seksuele vormingsdag georganiseerd. Dit project levert het 
voorbereidend materiaal voor een klasactiviteit van 50 minuten binnen deze dag rond 
het thema veilig online. De klastitularis zal deze activiteit met zijn/haar klas uitvoeren. 

Het project ontwerpt dus een draaiboek van de activiteit die deze leerkrachten gaan 
toepassen. Daarnaast wordt er een brochure uitgewerkt die de ouders tips geeft om 
hun kinderen te begeleiden naar een veilig internetgebruik. Ook zorgt het project voor 
een bundel voor de leerkrachten. Ze vinden hierin terug welk lesmateriaal er voor hun 

vak voorhanden is rond veilig online. Zo worden ze gestimuleerd iets rond het thema te 

doen en toch niet te hard af te wijken van hun leerplan.  

De globale doelstelling geformuleerd in de initiatieffase was: De bedoeling van het 
project is het welbevinden van de jongeren op het internet bevorderen. In de eerste 
plaats leren de jongeren wat de risico’s van internet zijn en de mogelijke gevolgen van 
hun gedrag op internet. Daarnaast moeten ze leren omgaan met gevaarlijke elementen 
op internet. Ze moeten gebruik kunnen maken van strategieën om ongewenste 
ervaringen online te vermijden. Verder worden de ouders en de leerkrachten 
gestimuleerd om rond het thema veilig online te werken zodat ze jongeren hierin 
kunnen ondersteunen. Deze doelstelling kunnen gezien worden als het antwoord op het 
praktijkvraagstuk. Door de hoger besproken zaken (risico’s en gevolgen leren kennen, 
strategieën voor risico’s en ervaringen te vermijden bezitten, ondersteuningsfiguren 
stimuleren) leren de jongeren verantwoord gebruik maken van internet.  

1. Strategische doelstelling: De leerlingen van het derde middelbaar van het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom zijn zich bewust van het publieke karakter van internet na 
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het volgen van de klasactiviteit. 

1.1 operationele doelstelling: De leerlingen reflecteren over het wel of niet geschikt 

zijn van foto’s voor publicatie op internet alvorens ze deze erop plaatsen.  

Indicator:  

- Er worden twee leerlingen per klasgroep bevraagd een week na de RSV-dag via een 

babbelbox. Hierdoor weten we of ze anders met het plaatsen van hun foto’s op het 

internet omgaan en op welke manier dan.  

- Verder gaan we na of de eerst op het internet gevonden niet-geschikte foto’s nog 

steeds online te vinden zijn. Dit doen we een week na de RSV dag. Zo krijgen ze de kans 

om de foto’s weg te halen. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de 

leerkrachten van de klas en de projectverantwoordelijke. 

 

Norm:  

- De helft van de bevraagde leerlingen geven aan dat ze bewuster bezig zijn met het 

plaatsen van hun foto’s op het internet.  

- De helft van de niet-geschikte foto’s zijn niet meer vindbaar op het internet.  

 

Acties: 

-Confronteren de leerlingen met gevonden niet-geschikte foto’s van leeftijdsgenoten. Dit 

via projectie in de klas. Hieraan koppelen we een nabespreking in de klas(wat is wel en 

wat is niet geschikt en waarom) Omwille van het ethische aspect wordt er geen gebruik 

gemaakt van foto’s van de leerlingen zelf maar wel van leeftijdgenoten.  

 

1.2 De leerlingen maken gepast gebruik van de privacyinstellingen in verband met 

foto’s op Facebook. 

Indicator: 

- Via de hoger besproken babbelbox gaan we na of ze de privacyinstellingen begrijpen. 

Er wordt nagegaan of ze weten wat zichtbaar voor vrienden, vrienden van vrienden en 

voor iedereen inhoudt. Verder vragen we hoe ze deze instellingen gebruiken.  

 

Norm:  

- 90% van de bevraagde leerlingen weten wat de verschillende privacy instellingen 

inhouden. 

- De helft van de leerlingen geeft aan dat ze deze instellingen correct gebruiken(zoveel 

mogelijk enkel vrienden) 

- Aan de hand van een steekproef worden de profielen van 15 leerlingen bekeken voor 

en na de activiteit. Na de activiteit is er een verbetering. Dit wil zeggen dat niet-

geschikte foto’s verwijderd zijn en zaken zoals adres, telefoonnummer verwijderd zijn. 

De norm is dat 50% van de leerlingen die dit eerst wel weergaven, dit niet meer doen. 

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de leerkrachten van de klas en de 

projectverantwoordelijke. 
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Acties: 

-Na de confrontatie wordt in de klasbespreking de verschillende privacyinstellingen 

besproken en via projectie tonen de leerkrachten hoe je deze instellingen aanpast. 

Verder wordt er stil gestaan bij wie de gegevens kan zien die zichtbaar zijn voor vrienden 

van vrienden. 

1.3 De leerlingen beseffen dat uitdagende foto’s ongewenste reacties kunnen 

uitlokken.  

Indicator:  

-De leerlingen reageren na het zien van het filmpje verontwaardigd en uit hun reacties 

blijkt dat ze dit risico nu beseffen. In de babbelbox wordt ook dit bevraagd. Zo gaan we 

na hoe ze omgaan met uitdagende foto’s en wie die van hun mag zien 

 

Norm:  

- Minstens de helft van de leerlingen laten in hun reactie op het filmpje blijken dat ze dit 

risico beseffen. 

- Minstens een vijfde van de bevraagde leerlingen geven aan dat ze uitdagende foto’s 

voor zichzelf houden. 

 

Acties:  

-Er wordt een filmpje getoond waar een vriend misbruik maakt van een uitdagende foto 

van zijn vriendin. In dit filmpje zie je welke gevolgen dit heeft voor dat meisje. Daarna 

volgt een klasgesprek rond: welke gevolgen zie je, wat zou jij doen in die situatie, wat 

vind je van het gedrag van die jongen. 

 

Uit de objectieve en subjectieve analyse bleek dat jongeren zich niet bewust zijn van 

het publieke karakter van het internet en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarom 
wordt deze doelstelling voorop gesteld. Verder leerden we ook dat je jongeren best 
niets oplegt maar ze zelf laat ervaren door de confrontatie en het filmpje trachten we 
dit te doen. Door hun vermogen tot abstract denken kunnen ze zich ook inleven in dit 
filmpje. Jongeren hebben nood aan betrokkenheid, open communicatie, dialoog, samen 

nadenken en bevestiging. Daarom werken we vanuit hun mening en ideeën. Uit andere 
projecten leerden we dat een vergelijking met de werkelijke wereld kunnen werken. 
Daarom betrekken we dat ook in de nabespreking. 

 

2. Strategische doelstelling: De leerlingen van het derde jaar van het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij contact met 

risico’s op het internet na het volgen van de klasactiviteit. 

2.1 Operationele doelstelling: De leerlingen weten welke websites er bestaan rond de 

onderwerpen die te maken hebben met online-risico’s 

Indicator:  

- De leerlingen schrijven de mindmap mee over van het bord en nemen die mee naar 

huis.  
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-De leerlingen geven in de babbelbox aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen met 

hun vragen rond veilig internetgebruik en risico’s die ze online tegenkomen. 

 

Norm:  

- 90% van de leerlingen schrijft de mindmap mee over en nemen ze mee naar huis. 

-De helft van de bevraagde leerlingen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen 

rond veilig internetgebruik en risico’s die ze online tegenkomen. 

 

Acties:  

- De leerlingen zitten verdeeld in groepjes. Per groep krijgen ze enkele schermafdrukken 

van voorpagina’s van de sites. Ze moeten deze plaatsen binnen een mindmap met 

thema’s die online voorkomen. Vervolgens moeten ze deze op het bord ook binnen 

dezelfde mindmap plaatsen en vertellen waarom die volgens hen daar hoort. 

2.2 De leerlingen zijn geïnformeerd over hoe ze veilig kunnen chatten, e-mailen, de 

webcam gebruiken en sociale netwerken hanteren na het volgen van de klasactiviteit.  

Indicator:  

-De leerlingen beschikken over de folder ‘Vind ik leuk’ van De Ambassade waarin ze de 

nodige informatie hiervoor vinden. En hebben deze doorgenomen. 

 

Norm: 

- Al de leerlingen hebben deze folder doorgenomen en mee naar huis gekregen. 

 

Acties: 

- De leerlingen krijgen de folder mee naar huis. Gelinkt aan de activiteit rond geschikte 

foto’s moeten ze opzoeken op welke twee plaatsen je iets kan lezen over het doorsturen 

van beelden. Deze plaatsen zijn bewust in de helft van het boekje en op het einde 

waardoor ze het boekje volledig doornemen. 

Uit de objectieve, positie en subjectieve analyse kwam naar voren dat er veel 
hulpverlening is op dit gebied. Jongeren geven zelf aan dat ze geen hulp nodig hebben. 
Ze zoeken ook elkaar vaak op wanneer ze hulp nodig hebben. Het zou dus kunnen dat 

ze de wegen naar de hulpverlening niet kennen. Uit de analyse bleek ook dat je beter 
de jongeren zelf met iets bezig laat zijn. Daarom gaan we niet de mindmap zomaar 

uitdelen maar ze deze zelf laten opstellen. 

 

3. Strategische doelstelling: De begeleiders van de leerlingen van het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom zijn gesensibiliseerd rond het thema door het aanbieden van 

de ouderbrochure en de leerkrachtenbundel. 

3.1 De ouders zijn zich bewust van het thema veilig online en beschikken over 

handvaten om hun kind te ondersteunen bij veilig internetgebruik.  

Indicator:  

- De ouders hebben een brochure waarmee ze aan de slag kunnen. Ze begrijpen de tips 

om hun kinderen te beschermen tegen online risico’s en vinden het nuttig om deze toe 
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te passen. Dit wordt bevraagd op het oudercomité.  

 

Norm:  

-  70% van de leden van het oudercomité vinden de folder bruikbaar. 

 

Acties: 

- Er wordt een brochure gevormd met informatie en tips rond veilig online. Deze wordt 

meegegeven naar huis met de leerlingen. Zo weten de ouders ook dat het school actief 

bezig is over het thema.  

3.2 De leerkrachten van het Sint-Jozefsinstituut te Betekom weten waar ze 

lesmateriaal vinden om met dit thema aan de slag te gaan binnen hun lessen. 

Indicator: 

- De leerkrachten van de stuurgroep EPOS nemen de bundel door en geven hun 

bevindingen. 

- Uit deze stuurgroep gaan minstens twee leerkracht een activiteit die in de bundel staat 

uitvoeren met de klas. Er wordt nagegaan of deze gemakkelijk een activiteit vond. 

 

Norm: 

- 70% van de leerkrachten van de stuurgroep vinden het een bruikbaar instrument. 

-De leerkracht vindt een activiteit die past binnen zijn les en kan het materiaal 

gemakkelijk terug vinden.  

 

Acties: 

- De bundel is voorgesteld en afgeleverd aan de school (SJIB) 

Uit de subjectieve analyse bleek dat de ouders weinig openstaan voor het thema. 
Daarom is de norm hier lager. In de positie analyse zag je dat ouders vaak vragen 

hebben rond wat hun kind online doet. De brochure toont aan dat dialoog over 
internet zeer belangrijk is. Zo tonen ouders interesse en gaan jongeren vaker dingen 
over hun internetgebruik vertellen. Verder bleek uit de analyse dan vooral de ouders 
invloed hebben op de jongeren. De leerkrachten zouden ook een rol spelen. Daarom 

wil het project ze sensibiliseren en handvaten aanreiken om rond het onderwerp aan 
de slag te gaan. 

 

 

1.4.4 Middelen  

Om het project uit te voeren zijn er een aantal middelen nodig. Er is natuurlijk geld en 
tijd nodig. De school sponsort de ruimte en de tijd van de leerlingen en leerkrachten. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële en personele(tijd) middelen. 

Materiële middelen Personele middelen(tijd)  

Een beamer 

De mindmap-activiteit: magneten, 
schermafdrukken van de voorpagina’s, de 

In de voorbereiding veel tijd van: 

stuurgroep rond pesten, 
leerlingenbegeleidster Emily Claes, 
leerkrachten van de focusgroep, 
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mindmapbladen 

Bundel voor de leerkrachten(papier en 

inkt) 

Ze beschikken over het boekje pest@pen 
op school(ook opgenomen in de 

bundel=30euro) 

Brochures voor de ouders(papier en inkt) 

Folders ‘Vind ik leuk’ voor alle leerlingen 

van het derde jaar( 10euro) 

projectverantwoordelijke, tweede expert 
Lieze Van Orsaegen, de coach en de 
stagebegeleidster  

Tijd tijdens project 

Project verantwoordelijke en 
klastitularissen: het draaiboek doornemen 

en het project zelf(50minuten) 

Leerlingen tijdens project 

Nabespreking en evaluatie 

Leerkrachten en projectverantwoordelijke 
tijdens korte nabevraging van de 
leerkrachten(bundel en uitvoering project) 

en ouders van het oudercomité 

babbelbox materiaal verwerken 

Een werkelijke begroting is moeilijk op te stellen omdat het niet evident is om een prijs 
te plakken op tijd, beamergebruik, inktgebruik … .De eindproducten zijn het draaiboek 

voor de klasactiviteit, de bundel voor de leerkrachten en een brochure voor de ouders.  

1.4.5 Evaluatie en communicatie 

Bij de uitwerking van het project was er zowel mondelinge communicatie als 
communicatie via e-mail tussen de projectverantwoordelijke en de experts en de 
projectverantwoordelijke en de doelgroep.  

Enkele dagen voor het project zullen de leerkrachten via e-mail het draaiboek 
ontvangen. Er was voorgesteld om een briefing te doen maar de leerling-begeleidster 
vond dit overbodig. Op de school is het de gewoonte om het materiaal gewoon enkele 
dagen op voorhand zelf te bekijken. De leerkrachten kunnen wel via e-mail altijd hun 
vragen stellen aan de projectverantwoordelijke. Ook tijdens het project zal de 

verantwoordelijke op school aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.  

De evaluatie zal verschillend zijn voor de drie producten. De evaluatie van de 

klasactiviteit vindt vooral plaats door een babbelbox. Dat is een camera waarin twee 
leerlingen per klas hun bevinden rond de relationele en seksuele vormingsdag kunnen 
uiten. Er worden ook richtvragen gegeven waarrond de leerlingen dan iets vertellen. 
Ook worden de leerkrachten bevraagd rond de reacties van de leerlingen tijdens de 

klasactiviteit.  

Voor de bundel worden de leerkrachten van de stuurgroep EPOS bevraagd rond de 

bruikbaarheid van de bundel.  

De brochure voor de ouders wordt geëvalueerd door het oudercomité.  

1.5 Besluit van het projectplan 

Uit de initiatieffase en de analyses blijkt dat er met de jongeren zeker rond het thema 
veilig internetgebruik gewerkt moet worden. Op de leeftijd van 14/15 jaar bezitten ze 
wel over praktische vaardigheden maar het gevolgbewustzijn rond de internetrisico’s en 
de kritische omgang met internet is nog veel te beperkt. Daarom dat het project 
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hiermee aan de slag wil. Ideaal zou zijn om het thema herhaaldelijk aan te brengen bij 
de jongeren en veel te werken met getuigenissen. Binnen de opdracht was het niet 
mogelijk om meerdere activiteiten met de jongeren te doen. Het project tracht dit op te 

vangen door instrumenten te ontwikkelen die de ouders en de leerkrachten handvaten 
aanbieden om het thema toch geregeld onder woorden te brengen. Dialoog is op deze 
leeftijd ook een sleutelwoord. Over veiligheid op het internet is dialoog echt steeds 
nodig. Door het vaak als gespreksonderwerp te hanteren, kan je samen met de 

jongeren reflecteren over wat wel en wat niet kan op het internet.  
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2 PROJECTRAPPORT 

2.1 Inleiding projectrapport 

In dit rapport staat de beoordeling van het project ‘veilig online’. Er valt te lezen welke 
acties het project inhield en of de acties bijdroegen aan de doelstellingen. Verder wordt 

er ook een kritische reflectie gemaakt over het project waarin zowel het verloop als de 
verantwoording van de methodische keuzes als de krachten en aandachtspunten van 
het project aan bod komen. Het rapport vermeldt eveneens het netwerk waarbinnen 
het project vorm kreeg. Als laatste staat er in het rapport op welke de manier het 

project structureel verankerd en vervolgd kan worden.  

2.2 Evaluatie van de doelstellingen 

2.2.1 Acties 

Het project had drie eindproducten. Het gaat om een klasactiviteit voor de leerlingen 
van het derde middelbaar, een ouderbrochure voor de ouders van leerlingen van het 
derde tot zesde middelbaar en een leerkrachtenbundel voor de leerkrachten van het 

derde tot zesde middelbaar ASO en TSO. De belangrijkste elementen van deze 

producten zitten als bijlagen bij dit rapport. 

Veilig internetgebruik creëren, moet al starten in de kleuterklas en moet blijven 
terugkomen in de school en in de opvoeding. De drie producten hadden daarom ook 

een andere doelgroep. Jongeren van het derde middelbaar waren de kerndoelgroep. 
Ouders en leerkrachten zijn belangrijke figuren voor deze groep. Daarom richtten de 

drie producten zich telkens tot één van deze drie groepen.  

2.2.1.1 De klasactiviteit 

De klasactiviteit had enerzijds als doelstelling om de jongeren meer bewust te maken 
van wat er kan gebeuren met informatie die je online aan anderen bezorgt en 
anderzijds de school te stimuleren om met het thema aan de slag te gaan. Deze 

klasactiviteit mocht vijfenveertig minuten in beslag nemen. Vanuit de school kwam de 
vraag om iets rond veiligheid op het internet te doen, passend binnen de relationele en 
seksuele vormingsdag. In samenspraak met twee experts is dan bekeken welke 
methodieken rond welke thema’s het meest geschikt waren. Geschikt wou zeggen: 

voldoen aan de vraag van de school, maar ook bijdragen aan meer veiligheid op het 
internet. De klasactiviteit werd uitgevoerd door een leerlingbegeleidster en één keer 

door een klastitularis van de deelnemende klas om zo een veilige sfeer te creëren.  

De begeleiders van de klasactiviteit kregen vier hulpmiddelen ter beschikking: een 

PowerPoint met een ondersteunend draaiboek, een oplossingsvoorbeeld van de 
hulpfiche en een bundel: “Hoe stel ik de privacy instellingen op Facebook in?”. De 
klasactiviteit zelf bestond uit vijf delen: drie delen rond privacy en het publieke 
karakter van het internet en twee rond “Waar vind ik hulp?”.  

Na een korte inleiding werd er door foto’s van leeftijdsgenoten te tonen een 
klasgesprek gestart over “Welke foto’s kan ik op internet plaatsen en welke niet?”. Het 
efficiëntste zou natuurlijk zijn om niet-geschikte foto’s van de leerlingen te projecteren, 
maar omwille van het ethische aspect was dit toch te riskant. De conclusie hiervan 
luidde: “ Plaats enkel op internet wat je ook aan een volledig marktplein inclusief je 
ouders zou tonen”. 
 Vervolgens werd dan getoond waar de privacyinstellingen van de populairste sociale 
netwerksite (Facebook) veranderd kunnen worden. Omwille van tijdsgebrek konden 
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niet alle instellingen besproken worden. Daardoor kregen de leerlingen een bundel met 
foto’s en instructies mee naar huis. Hierna werden er twee bewustmakende filmpjes 
rond de risico’s van sexting en webcammisbruik getoond die gevolgd werden door een 

klasgesprek. Het eerste filmpje ging over een jongen die misbruik maakt van zijn 
vriendin die een uitdagende foto naar hem sms’te. Het tweede filmpje ging over twee 
meisjes die aan een jongen vragen om zijn broek af te trekken voor de webcam. 
Daarna kregen de leerlingen per twee, twee websites die ze moesten bekijken. Ze 
moesten kort noteren waarvoor deze websites dienen en wat ze er zelf handig aan 
vinden. Deze websites bevatten informatie over veilig internetgebruik en/of over welke 
organisaties hulp kunnen bieden bij negatieve online ervaringen. De antwoorden 
werden samengevoegd tot een hulpfiche. Als laatste moesten de jongeren twee 
elementen zoeken in de brochure ‘Vind ik leuk’ (http://www.jeugdinfotheek.be/vind-ik-

leuk). In deze brochure staan tips beschreven over veilig met internet, gsm en sociale 
netwerken omgaan. De klasgesprekken tijdens de klasactiviteit werden ondersteund 
door vragen die in het draaiboek vermeldt stonden. Zo wisten de begeleidsters van de 
activiteit ook wat ze moesten vragen want zij hadden slechts geringe kennis over ‘veilig 

online’. (zie bijlagen 1.2.1 op pagina’s 72-79) 

2.2.1.2 De leerkrachtenbundel 

De leerkrachtenbundel was een overzicht van lesmateriaal en informatie over 
internetgebruik en online veiligheid per vakgebied. De bundel beschreef per vak welke 
methodieken/activiteiten er bestaan, rond welk lesonderwerp die methodiek gaat 
(bijvoorbeeld leren discussiëren, communicatie tussen mensen, marketing 
strategieën…), een korte omschrijving van de werkwijze van de methodiek en de 
vindplaats van de methodiek. Zo werd er bijvoorbeeld beschreven hoe je in de les 
Nederlands het leren discussiëren en argumenteren kan koppelen aan veilig 
internetgebruik of hoe in de les sociale wetenschappen de omgangsvormen op internet 

bekeken kunnen worden. (zie bijlage 1.2.3 op pagina 82) 

2.2.1.3 De ouderbrochure 

Een laatste product was de ouderbrochure. Er bestonden al brochures over het inzetten 
van technische middelen om bepaalde websites te blokkeren en ook een goede 
brochure over hoe je kinderen leert veilig internet te gebruiken 
http://www.veiligonline.be/sites/default/files/brochure_ouders.pdf). De brochure 
verwees ook naar die bronnen maar handelde zelf vooral over “Hoe kan ik 
internetrisico’s voorkomen” en “Wat kan ik doen als mijn kind online iets naars 
meemaakt?” Deze brochure werd bezorgd aan de ouders van al de leerlingen van het 
Sint-Jozefsinstituut te Betekom de bovenbouw (3de tot 6de middelbaar ASO en TSO) en 

aan de leerkrachten. (zie bijlagen 1.2.2 op pagina’s 80-82) 

2.2.2 De realisatie van de doelstellingen 

Elk van de hierboven beschreven producten had zijn eigen doelstelling(en) en eigen 
functie binnen de globale doelstelling. Hieronder wordt voor de verschillende 
doelstellingen beschreven hoe de acties bijdroegen aan de realisatie van deze 

doelstellingen en welke resultaten nu bereikt zijn. 

Het project was erg ambitieus en gedetailleerd wat betreft indicatoren en normen. 
Tijdens het verloop van het project ondervonden de leerkrachten dat het evalueren erg 
tijdsrovend was waardoor bepaalde evaluaties spijtig genoeg veranderd werden. De 
babbelbox met een PowerPoint die ingesproken werd door de projectverantwoordelijke, 

werd slechts met zes leerlingen en per twee uitgevoerd. Alle evaluaties verliepen 
moeilijker omdat de projectverantwoordelijke geen rechtstreeks contact had met de 

http://www.jeugdinfotheek.be/vind-ik-leuk
http://www.jeugdinfotheek.be/vind-ik-leuk
http://www.veiligonline.be/sites/default/files/brochure_ouders.pdf
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leerlingen en de ouders. Dit wordt uitgebreider besproken in de kritische reflectie. 

(2.3.4 op pagina 49) 

2.2.2.1 Het globale doel 

GLOBALE DOEL= Het welbevinden van jongeren op internet bevorderen. 

1. Jongeren weten wat de risico’s van het internet zijn en wat de mogelijke 

gevolgen van hun online gedrag kunnen zijn. 
2. Jongeren kunnen strategieën toepassen om met online gevaren om te gaan. 

 
Op het eerste deel van dit globale doel speelde de klasactiviteit het meest direct in. 

Tijdens de eerste drie onderdelen van de activiteit leerden de jongeren wat er kan 
gebeuren met te uitdagende foto’s en met wat je toont voor de webcam. De 
ouderbrochure en de leerkrachtenbundel werkten hier onrechtstreeks aan mee omdat 
ze ouders en leerkrachten stimuleren om hun leerlingen/kinderen bewust te maken van 
internetrisico’s en om ze te leren ermee om te gaan. 

Deze twee droegen dus ook bij aan het tweede deel van het globale doel. De 
ouderbrochure leerde ouders strategieën om hun kinderen te beschermen tegen 
internetrisico’s maar ook om ze te helpen wanneer ze in contact komen met een online 
risico. In de brochure vonden de ouders ook websites die ze kunnen doorgeven aan hun 

kinderen om ze te leren omgaan met gevaarlijke elementen op het internet. In de 
leerkrachtenbundel waren methodieken terug te vinden die ze kunnen gebruiken om de 
leerlingen te leren omgaan met gevaarlijke situaties op het internet. De klasactiviteit 
droeg hier ook aan bij door jongeren te leren waar ze hulp kunnen vinden en hoe ze 

hun privacyinstellingen van Facebook best instellen.  

De ouders en leerkrachten werden met de brochure en de bundel gestimuleerd om 
meer aandacht te besteden aan het thema ‘veilig online’ en de jongeren te stimuleren 
om verantwoord en veilig gebruik te maken van de computer. Daardoor kan eveneens 

het welbevinden van de jongeren op internet gestegen zijn.  

2.2.2.2 Eerste strategische doelstelling: bewust van het publieke karakter van 
internet 

Eerste strategische doelstelling: de leerlingen van het derde middelbaar van het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom zijn zich bewust van het publieke karakter van internet na 
het volgen van de klasactiviteit. 

Operationele doelen: 
1. De leerlingen reflecteren over het wel of niet geschikt zijn van foto’s voor 

publicatie op internet alvorens deze erop te plaatsen. 

2. De leerlingen maken gepast gebruik van de privacyinstellingen in verband met 

foto’s op Facebook. 

3. De leerlingen beseffen dat uitdagende foto’s ongewenste reacties kunnen 

uitlokken. 

 

Tijdens de klasactiviteit leerden de jongeren op drie momenten over het publieke 
karakter van internet. Door stil te staan bij de geschiktheid van foto’s voor publicatie op 
internet, werden de leerlingen zich ervan bewust dat hun foto’s door iedereen bekeken 
konden worden. De filmpjes over de risico’s van sexting en webcammisbruik maakten 
duidelijk dat zaken die je via internet bezorgt aan één persoon verspreid kunnen 

worden over zeer veel mensen. De brochure ‘Vind ik leuk’, die gebruikt werd in de 
klasactiviteit heeft het ook over het publieke karakter van internet. De kracht van de 
klasactiviteit was dat er niet enkel gewezen werd op het publieke karakter maar dat ze 
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door een klasgesprek ook zelf daarbij stilstonden. De strategische doelstelling was 
gehaald maar de leerlingen gaven aan dat ze voor de activiteit ook al bewust waren 
van het publieke karakter van internet. Uit hun daden (Facebookprofiel beter 

beschermen) bleek wel dat ze nu er alerter mee omgingen. 

Het eerste onderdeel van de klasactiviteit droeg bij tot de realisatie van de eerste 
operationele doelstelling. Hierbij werden foto’s getoond en de leerlingen werden 
gestimuleerd om te discussiëren over de geschiktheid van de foto’s voor publicatie op 

internet. De foto’s gingen van braaf naar steeds uitdagender zodat de jongeren toch 
geprikkeld werden om daarover na te denken. Er werd zo getracht om de leerlingen te 
laten reflecteren over welke risico’s ze lopen als ze te uitdagende foto’s op het internet 
plaatsen. Deze operationele doelstelling werd beoordeeld met twee indicatoren: 

checklists van de Facebookprofielen van de leerlingen en de mening van de leerlingen 
in een babbelbox. De eerste indicator, de checklists van de Facebookprofielen van de 
leerlingen, duidde aan dat er leerlingen de privacyinstellingen beter ingesteld hadden. 
De norm voor deze indicator was dat de helft van de niet-geschikte foto’s na de 
klasactiviteit niet meer zichtbaar waren op Facebook. De resultaten gingen over wat 

zichtbaar is voor vrienden van vrienden. Degene die een uitdagende foto in bikini had, 
had deze verwijderd of enkel zichtbaar gemaakt voor een beperkte groep. Verder zag je 
dat al de acht leerlingen, van wie het profiel bekeken werd, hun privacy beter 
beschermden: veel minder foto’s (bvb 350 naar 8) en nauwelijks nog boodschappen die 

zichtbaar waren voor vrienden van vrienden Één meisje was zelfs niet vindbaar tenzij je 
een vriend van haar was. Er was slechts één niet-geschikte foto gevonden. Deze is na 
de activiteit wel verwijderd maar dat is onvoldoende om te beoordelen dat de norm 
bereikt was. De tweede indicator voor deze operationele doelstelling is de babbelbox 
waarin de leerlingen al dan niet aangaven of ze bewuster bezig waren met het plaatsen 

van foto’s op internet na het volgen van de klasactiviteit. Hieruit bleek dat de jongeren 
al nadachten over welke foto’s ze online zetten. Alle zes leerlingen gaven aan dat ze 
foto’s van zichzelf en vrienden erop zetten die geen slechte reacties konden uitlokken. 
De norm hier was dat de helft van de zes bevraagde leerlingen aangaf, bewuster bezig 

te zijn met wat ze op internet plaatsten. De leerlingen gaven aan dat ze dit al deden en 

dit aanhouden. Er kon dus niet geconcludeerd worden dat het doel bereikt was.  

De klasactiviteit droeg ook bij aan de realisatie van de tweede operationele doelstelling. 
Er werd geprojecteerd waar je de instellingen van Facebook kan bewerken. Zo wisten 

ze waar de hoofdtoets naar deze instelling was. De begeleidster gaf aan wat je allemaal 
kan instellen op Facebook en de leerlingen kregen een bundel met foto’s en instructies 
over hoe ze de instellingen best hanteerden. Deze doelstelling werd eveneens 
beoordeeld met de checklist van de Facebookprofielen en de mening van de deelnemers 

van de klasactiviteit via de babbelbox. De checklist toonde als indicator aan dat alle 
acht leerlingen de instellingen bewuster gebruikten. Bij alle acht waren veel minder 
foto’s en weinig tot geen boodschappen zichtbaar voor vrienden van vrienden. Voor de 
activiteit plaatsvond, was dit wel. Een leerling gaf voor de activiteit weer waar hij was 
(bvb in Fitopia) en erna niet meer. In de babbelbox gaven de leerlingen aan of ze de 

privacyinstellingen begrepen en of ze deze correct, volgens de bundel, gebruikten. De 
norm is dat 90% van de bevraagde leerlingen weet wat de instellingen inhouden en dat 
de helft van de bevraagde leerlingen de instellingen correct gebruiken. Al de zes 
leerlingen gaven aan dat ze hun instellingen, al voor de activiteit, op enkel zichtbaar 

voor vrienden hadden staan. Ze hadden deze dus al correct ingesteld maar ze kunnen 
nog meer specificeren door te werken met groepen. Vijf van de zes stelde de 
instellingen in wanneer ze hun Facebook aanmaakten maar bekeken ze erna niet meer. 
Dit kan dus nog verbeterd worden. De eerste indicator toonde aan dat minstens de 
helft van de leerlingen correct met de instellingen omgingen (enkel geslacht en naam 

zichtbaar voor vrienden van vrienden). Ze gebruikten de instellingen dus correct maar 
het was onvoldoende materiaal om effectief te stellen dat 50% van de bevraagde 
leerlingen eerst wel privacygegevens weergaven en erna niet meer. De leerlingen 



40 

 

wisten wat de instellingen inhouden en gebruikten ze correct dus het doel was behaald 
maar de leerlingen deden dit al voor de activiteit. De activiteit had hen nog eens erbij 

doen stilstaan.  

De twee filmpjes die getoond werden tijdens de klasactiviteit, speelden in op de derde 
operationele doelstelling. In die twee filmpjes zagen de leerlingen hoe het 
webcammisbruik en het misbruik bij sexting gebeurt en wat er meteen na het feit 
omgaat in het hoofd van de slachtoffers. De gevolgen op langere termijn werden niet 

omschreven maar in de klas werd wel besproken wat deze zouden kunnen zijn. Zo 
trachtte het project de leerlingen te waarschuwen voor de gevolgen en ze te stimuleren 
om zeer voorzichtig om te springen met de webcam en met uitdagende foto’s. De 
leerlingen dachten ook na over het gedrag van zowel dader als slachtoffer om zo te 

beseffen dat dergelijke foto’s/beelden doorsturen heel wat schade kan aanrichten. De 
indicator voor deze doelstelling was dat de leerlingen na het zien van het filmpje 
verontwaardigd reageerden en lieten merken dat ze dit risico nu beseften. De 
begeleiders van de klasactiviteit gaven aan dat de leerlingen wel reflecteerden na de 
filmpjes en dat de meesten verontwaardigd reageerden. De babbelbox werd hier 

gebruikt om te bevragen of ze uitdagende foto’s van zichzelf bijhielden en of de 
filmpjes hun ideeën hierover veranderd hadden. De norm was dat de helft van de 
leerlingen in hun reactie op het filmpje toonden dat ze het risico beseften en dat 
minstens één vijfde van de bevraagde leerlingen aangaven dat ze uitdagende 

foto’s/beelden voor zichzelf hielden. In de babbelbox gaven alle zes leerlingen aan dat 
het dom is om uitdagende/naakt foto’s van hen te bezorgen aan iemand of zaken voor 
de webcam te tonen. Er werd wel gemerkt dat de leerlingen de slachtoffers heel dom 
vonden en geen oordeel velden over de dader. Wanneer zij een foto van anderen 
zouden opmerken, zouden ze deze niet doorsturen maar het slachtoffer wel beoordelen. 

Meer als de helft van de leerlingen stond stil bij dit internetrisico en reageerden 
verontwaardigd. Alle leerlingen geven aan dat ze geen uitdagende foto’s/beelden 

hadden. De norm was dus gehaald. 

2.2.2.3 Tweede strategische doelstelling: weten waar ze hulp vinden 

Strategische doelstelling: de leerlingen van het derde jaar van het Sint-Jozefsinstituut 
te Betekom weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij contact met risico’s op het 
internet na het volgen van de klasactiviteit.  

Operationele doelen: 
 De leerlingen weten welke websites er bestaan rond de onderwerpen die te 

maken hebben met online risico’s.  

 De leerlingen zijn geïnformeerd over hoe ze veilig kunnen chatten, e-mailen, de 

webcam gebruiken en sociale netwerksites hanteren na het volgen van de 

klasactiviteit. 

 

De laatste twee onderdelen van de klasactiviteit speelden in op deze strategische 
doelstelling. Uit de babbelbox kwam naar voren dat de jongeren nu weten waar ze hulp 

vinden. Ze gaven wel aan dat ze deze hulp niet direct zouden gebruiken. 

Tijdens de klasactiviteit bezochten de leerlingen zelf een site en gingen na wat er 
handig aan is en waarvoor het dient. Zo kwam elke leerling al in contact met één of 
twee hulpsites. De hulpfiche die ze samen maakten, werd ook bezorgd aan de 
leerlingen zodat ze een overzicht hadden dat ze in nood konden raadplegen. In eerste 
instantie dacht men aan een mindmap maar een fiche met wat extra informatie is 

handiger. Deze opdracht en meegave van de hulpfiche trachten de eerste operationele 
doelstelling te bereiken. Er werden twee indicators gebruikt voor deze operationele 
doelstelling namelijk de babbelbox om te weten te komen of ze nu weten waar ze 
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terecht kunnen met vragen rond veilig internetgebruik en rond online risico’s en het feit 
of ze de hulpfiche meenamen. De norm was dat 90% van de leerlingen de hulpfiche 
meenamen en dat de helft van de bevraagde leerlingen aangaven dat ze weten waar ze 

terecht kunnen met hier boven vernoemde vragen. In de babbelbox gaven de zes 
leerlingen aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen met dergelijke vragen. De 
begeleiders van de klasactiviteit gaven aan dat de leerlingen op hun gegeven site 
bleven. De begeleiders lieten hun zelf kiezen of ze de fiche meenamen omdat ze 
vreesden dat ongeïnteresseerde leerlingen de folders op de grond zouden gooien. Ze 
gaven aan dat ongeveer 70% ze meenamen maar dit ligt onder de norm. De 
doelstelling werd dus niet volledig behaald. De andere norm was wel ruim gehaald want 

100% gaf aan dat ze nu weten waar ze terecht kunnen.  

Het onderdeel van de klasactiviteit dat inspeelde op de tweede operationele doelstelling 
was het doorzoeken van de brochure ‘Vind ik leuk’. Doordat ze deze brochure effectief 
moesten doorzoeken en er zaken in aanduiden, lazen ze de brochure ook. Hierin staan 
tips en richtlijnen over hoe ze veilig moeten chatten, e-mailen, de webcam en sociale 
netwerksites hanteren. Om te vermijden dat ze de brochure niet lazen, werd de 

opdracht gegeven om in het midden en op het einde iets aan te duiden. Deze 
doelstelling werd beoordeeld aan door na te gaan of de leerlingen de folder ‘Vind ik 
leuk’ van De Ambassade doornamen waarin deze informatie staat. De norm was dat 
alle leerlingen de folder doornamen en mee naar huis namen. De begeleiders gaven 

aan dat de leerlingen de folder doornamen en de opzoekopdracht ermee volbrachten 
(behalve één groep wegens tijdsgebrek). Ze namen de folder ook mee. Deze 
doelstelling is volledig gehaald want de norm werd bereikt. 

2.2.2.4 Derde strategische doelstelling: de begeleiders van de leerlingen 

sensibiliseren over ‘veilig online’ 

Strategische doelstelling: de begeleiders van de leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut 
te Betekom zijn gesensibiliseerd rond het thema door het aanbieden van de 

ouderbrochure en de leerkrachtenbundel. 

1. De ouders zijn zich bewust van het thema veilig online en beschikken over 

handvaten om hun kind te ondersteunen bij veilig internetgebruik. 

2. De leerkrachten van het Sint-Jozefsinstituut te Betekom bovenbouw weten 

waar ze lesmateriaal vinden om met het thema aan de slag te gaan binnen hun 

lessen. 

 

De ouderbrochure en de leerkrachtenbundel droegen bij aan deze strategische 
doelstelling. De ouders en de leerkrachten gaven aan dat deze instrumenten hen alert 
maakte voor veilig internetgebruik. De meesten onder hen gaven aan om met deze 
producten aan de slag te willen gaan. De personen die de producten kregen, werden 

dus gesensibiliseerd.  

De ouderbrochure startte met een overzicht van hoeveel jongeren in aanraking komen 
met de verschillende internetrisico’s. Dit moest de ouders bewust maken van het feit 
dat hun kinderen om met dergelijke internetrisico’s in contact kunnen komen. 

Vervolgens reikte de brochure tips aan om hun kinderen te behoeden voor de online 
risico’s en om ze te helpen wanneer ze iets naars op het internet ervaren. De brochure 
tracht de ouders te sensibiliseren rond het thema. Het probeerde de eerste operationele 
doelstelling te bereiken. Door de brochure aan de ouders mee te geven, wisten ze ook 

dat de school rond dit thema bezig was en waren ze hopelijk extra gemotiveerd om ook 
mee te werken. De indicator hierbij was of de ouders over de brochure beschikten en of 
ze de tips begrepen en ermee aan de slag konden. Normaal werd de brochure door het 
oudercomité geëvalueerd maar hun vergadering viel buiten de projectperiode. In plaats 
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hiervan werden leerkrachten met tienerkinderen bevraagd. De norm was dat 70% 
aangaf dat ze met de brochure aan de slag konden en deze nuttig vonden. Één 
bevraagde lerares vond de ouderbrochure bondig en toch voldoende informatief. Ze 

was van plan de aangehaalde websites te bezoeken en de beschermende tips had ze 
toegepast (pc op een zichtbare plaats, in dialoog blijven gaan …). Ze vond het een 
nuttige en bruikbare brochure. Een andere ouder vond het een goede start maar er 
moet in de klas nog meer gebeuren. Nog twee andere ouders gaven aan dat ze het een 
overzichtelijke en bruikbare brochure vonden die ze gingen toepassen. 80% van de 
ouders gaf aan dat ze ermee aan de slag gingen en ze nuttig vonden en de andere 20% 
vond het nuttig maar verlangde nog extra inspanning vanuit de school. De doelstelling 

werd volbracht.  

De leerkrachtenbundel wou de school stimuleren om met het thema ‘veilig online’ aan 
de slag te gaan. De leerkrachten erkenden in de subjectieve analyse het belang van 
veilig internetgebruik maar gaven aan dat ze geen tijd vonden voor het thema binnen 
hun leerplan. De leerkrachtenbundel bevatte zelf geen informatie over hoeveel 
jongeren in contact komen met online risico’s maar de projectverantwoordelijke had de 

bundel voorgesteld op de school. In de voorstelling werd er gewezen op het belang van 
het beschermen van de jongeren tegen de online gevaren. De bundel zelf werkte aan 
de tweede operationele doelstelling. De bundel was een werkinstrument dat hun 
stimuleerde om met het thema aan de slag te gaan maar de voorstelling moest de 

leraren sensibiliseren en motiveren om er effectief mee te werken.  

Deze tweede operationele doelstelling werd geëvalueerd door enkele leerkrachten die 
de bundel doornamen en digitaal aangaven of ze het een bruikbaar instrument vonden. 
Twee leerkrachten gingen normaal effectief een activiteit uit de bundel doen maar 
omwille van tijdsgebrek hadden ze enkel een activiteit voorbereid maar niet uitgevoerd. 
70% van deze leerkrachten moesten aangeven dat ze de bundel bruikbaar vonden om 
de doelstelling als geslaagd aan te duiden. Er werden vijf leerkrachten bevraagd over 
deze bundel. Vier van de leerkrachten gaven aan dat ze de bundel een nuttig 
instrument vonden en dat deze zelf zouden hanteren. Een vijfde leerkracht gaf aan dat 
ze de meeste sites al kende en dat ze deze al gebruikte. Drie van de vijf denkt dat er 
meer gewerkt zal worden rond het thema ‘veilig online’ op school door deze bundel.  
Het doel was behaald want 80% van de leerkrachten wilden de bundel hanteren en 
100% vindt dat er activiteiten zijn die ze binnen hun les zouden toepassen. Vier van de 

vijf vond het ook een bruikbaar instrument en de vijfde hanteerde zelf al veel 

methodieken rond dit thema. De norm was dus in ruime mate behaald.  

2.3 Projectevaluatie 

2.3.1 Verloop van het project 

Het project begon zeer theoretisch en zeer vaag. Er bestond al zoveel rond het thema 
‘veilig online’ en er was heel wat informatie voor handen. Daarom was een ruime 
analyse van dit materiaal aan de orde. Het belang van het project werd al snel 
duidelijk, namelijk de informatie bij de doelgroep krijgen en de doelgroep bewust 
maken van de online gevaren. Eerst was er veel tegenstrijdigheid want zowel de 
experts van de stuurgroep als de opdrachtgever hadden hun eigen visie en doel. De 

opdrachtgever (Sint-Jozefsinstituut te Betekom bovenbouw) had ook een eigen budget 
en periode voorzien. Het werd duidelijk dat er in een school heel wat onderwerpen en 
projecten behandeld werden en dit slechts een klein onderdeel was. Hierdoor werd het 
puzzelen om tijd te vinden voor het project. Het kreeg zo een plaats binnen de 

relationele en seksuele vormingsdag en er werd tijd vrijgemaakt om de 
leerkrachtenbundel voor te stellen op een personeelsvergadering. Na een samenkomst 
tussen de experts, projectverantwoordelijke en de vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever werd duidelijk dat het project zou zorgen voor drie producten. Dit was 
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een sterk moment omdat het zo zeer concreet werd. Tijdens de samenkomst werd ook 
besloten welke onderdelen de klasactiviteit moest bevatten om te passen binnen de 
relationele en seksuele vormingsdag en om te werken aan het thema ‘veilig online’. De 

projectverantwoordelijk heeft dan de drie producten uitgewerkt en de experts hebben 
hierover feedback gegeven. Emily Claes heeft eveneens de mening van de 
opdrachtgever meegegeven. Daardoor werden de producten een aantal keren 
aangepast. Dit maakte dat de producten overeenkwamen met de wensen van de school 
maar niet steeds het meest efficiënt zijn om online veiligheid te creëren. Al meerdere 
keren werd aangehaald dat werken rond veilig online best vroeg begint en regelmatig 
herhaald wordt. Vermits er maar plaats was voor één klasactiviteit was herhaling niet 
mogelijk. Verder werd het project wel met open armen ontvangen door de school en 
door het CLB. Het Centrum voor Leerlingbegeleiding gaat de producten verspreiden 

over andere scholen.  

Wat ook meegespeeld heeft, is de communicatie tussen alle betrokkenen. De twee 
experts waren zeer enthousiast en de communicatie verliep meestal vlot. Het was wel 
duidelijk dat er op een school heel wat gebeurt en dat er daardoor soms vertraging 

ontstond in de communicatie. Er vonden ook enkele besprekingen en voorstellingen 
plaats. De besprekingen met de stuurgroep/experts waren erg efficiënt omdat iedereen 
wist wat er besproken moest worden en omdat de projectverantwoordelijke goed 
voorbereid was en informatie bij had. Er waren twee voorstellingen. De 

leerkrachtenbundel werd voorgesteld aan de leerkrachten tijdens de 
personeelsvergadering van de school op zes mei. Deze voorstelling startte met een 
bewustmaking van de risico’s, met een grafiek die de frequentie van negatieve online 
ervaringen bij jongeren aanduidde. Zo werden ze hopelijk gestimuleerd om met de 
bundel aan de slag te gaan. Tijdens de personeelsvergadering zelf was er niet echt 

reactie omdat meteen na de voorstelling van het project een volgend onderdeel kwam 
die ook een oproep voor hun medewerking deed. Tijdens de pauze spraken er wel vijf 
leerkrachten de projectverantwoordelijke aan dat ze de bundel zeker eens wilden 
bekijken. Op het CLB worden de drie instrumenten nog voorgesteld op een 

personeelsvergadering. Hier is een bewustmaking minder nodig omdat ze al 
geconfronteerd zijn met de risico’s (jongeren die hun verhaal kwijt willen na een 
negatieve online ervaring) en erg openstaan om rond het thema te werken. Toch wordt 
er ook getracht bewustmaking te creëren door een filmpje te tonen bij de start en dan 
de instrumenten voor te stellen. Dit gebeurt op 29 mei en valt dus buiten de 

schrijfperiode. Deze voorstelling is echter al eens aangekondigd op een 
personeelsvergadering en sinds dat moment kreeg de projectverantwoordelijke al 
vragen over de producten en een CLB-medewerkster heeft de ouderbrochure al 

gebruikt. 

2.3.1.1 Verloop van de klasactiviteit 

De klasactiviteit werd in vier verschillende klassen gedaan. Drie keer deed een 
leerlingbegeleidster de activiteit en één keer een leerkracht(de klastitularis van de 

deelnemende klas). 

De twee begeleidsters gaven aan dat er een tijdstekort was. Omstandigheden zoals de 
klaswissels, opstarten van de computers en openen van de PowerPoint zorgden voor 

tijdverlies. Er moet in ieder geval meer tijd uitgetrokken worden voor de activiteit (één 
uur en een kwartier tot anderhalf uur) of de activiteit moet ingekort worden. Ze lieten 
zelf onderdelen vallen (één keer de filmpjes als inleiding voor klasgesprekken, twee 
keer de opdracht rond de brochure ‘Vind ik leuk’ en één keer zelf onderzoeken van een 
website). De grote inbreng van de leerlingen zorgde ervoor dat de ingeschatte timing 

niet klopte. Deze grote inbreng, het feit dat ze bijna allemaal Facebook hadden, 
herkenning, het brengen van situaties van kennissen en het feit dat de meerderheid 
vlijtig hun website onderzochten, wees erop dat de activiteit nauw aansloot bij hun 
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leefwereld. De leerkrachten zagen dat er grote verschillen waren in de omgang met de 
privacyinstellingen en merkten na een bevraging dat de leerlingen bewuster werden 
van de online risico’s en meer stilstonden bij hun eigen internetgebruik. De 

begeleidsters vreesden wel dat dit slechts tijdelijk was, dus een herhaling van het 
thema is bevorderlijk. Er was een extra leermoment door wat de leerlingen zelf 
inbrachten. Het viel op dat de meningen over wanneer een foto te vergaand is om 
online te zetten, erg verschilden. Beide begeleidsters speelden hier goed op in en gaven 
aan dat het daarom belangrijk is om niet zomaar foto’s van anderen online te plaatsen 
want hun mening over de geschiktheid van deze foto kan verschillen. De begeleidsters 
vonden de activiteit zeker bewustmakend en vonden het draaiboek en het korte overleg 

vlak voor de activiteit handig.  

2.3.2 Methodische verantwoording 

De drie producten trachten de doelgroep en de ondersteuningsfiguren te bereiken op de 
manier dat voor dit onderwerp nodig is. Hieronder volgt een verantwoording voor de 

werkwijze en de inhoud van de verschillende producten.  

2.3.2.1 De ouderbrochure 

Uit de drie analyses die in het projectplan gebeurd zijn (positie, subjectieve en 

objectieve analyse), kwam naar voren dat vooral de ouders invloed hebben op jongeren 
waardoor het project ook iets voor de ouders van de jongeren wou voorzien. Uit een 
onderzoek van KULeuven bleek dat 77% van de jongeren die geconfronteerd worden 
met een online risico contact zoeken met een vertrouwenspersoon. Jongeren gaven zelf 
aan dat dit vaak een vriend/vriendin is maar soms ook hun ouders. Er bestaan al heel 
wat infoavonden voor ouders rond het thema veilig online. Echter nemen niet alle 
ouders deel aan dergelijke avonden. Daarom werd er gekozen voor een ouderbrochure 
die meegegeven werd aan de leerlingen om toch alle ouders te bereiken. De 
positieanalyse toonde aan dat ouders soms vragen hadden rond wat hun kinderen 
online doen. Uit de objectieve analyse bleek dat de gevolgen van een online 
ongewenste ervaring ingrijpend kunnen zijn voor jongeren. Jongeren kunnen gesloten 
worden, een negatief zelfbeeld krijgen of zelfs zelfmoord plegen. Daarom was het nodig 
om ouders bewust te maken van het risico dat hun kinderen lopen om online iets 
ongewenst te ervaren. Deze bewustmaking gebeurde door de grafiek op de eerste 
bladzijde van de brochure, waarin stond hoe frequent jongeren in contact komen met 
bepaalde internetrisico’s. Slechts een aantal ouders beantwoordden de vragenlijst uit 
de subjectieve analyse waardoor het leek dat de ouders weinig openstaan voor het 
thema ‘veilig online’. Een brochure die uitnodigend, kort, bondig en zeer praktisch is, 
leek daarom het meest geschikt om ouders te bereiken. Omwille van het budget kon er 
niet gewerkt worden met kleur waardoor de aantrekkelijkheid van de brochure helaas 

verminderd was.  

De analyses en ervaringen van CLB-medewerkers hielpen om te bepalen wat best in de 

brochure terug te vinden was. De brochure was voor ouders van tieners waardoor 
bepaalde onderwerpen niet vermeld werden. Het gaat niet over de eerste ervaring met 
internet, tieners weten wat spammail is… . In de objectieve analyse kwam naar voren 
op welke wijze ouders begeleiding kunnen bieden voor veilig internetgebruik 

(controleren en regels opstellen, samen op internet gaan, in gesprek gaan …). Hier 
werd zoveel mogelijk rekening mee gehouden bij het opstellen van de brochure. In de 
objectieve analyse bleek dat cyberpesten, afspreken met een onbekende chatvriend en 
risico’s bij sexting drie van de meest voorkomende internetrisico’s waren. In de 
subjectieve analyse vertelden jongeren dat ze al eens kwetsende of bedreigende 

berichten kregen en de helft gaf aan dat ze afspraken met onbekenden die ze online 
leerden kennen. De ouders kregen via de ouderbrochure tips om hun jongeren te 
beschermen tegen deze risico’s via een preventiekaart.(zie bijlage 1.2.2.1 op pagina 
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80) In de brochure vonden de ouders eveneens een oplossingenkaart. (zie bijlage 
1.2.2.2 op pagina 81-82) Deze kaart beschreef wat ouders best doen als hun kind 
online gepest wordt, als er een beledigende/naakt foto/video van hun kind online 

verspreid wordt en als hun kind wil afspreken met een onbekende chatvriend. Er werd 
dus ingespeeld op de conclusies uit de analyses. Uit ervaringen van CLB-medewerkers 
en de school waar het project liep, bleek dat gameverslavingen en 
computerverslavingen ook meer naar voren komen. Uit de objectieve analyse bleek 
eveneens dat problematisch overmatig internetgebruik een opkomend risico is. In de 
brochure vonden ouders terug hoe ze de tijd voor de computer/tv kunnen verminderen 
en wat ze moeten doen als er werkelijk sprake is van een verslaving. Met deze 
ouderbrochure leerden de ouders wat ze kunnen doen als hun kinderen hun zouden 
aanspreken om hen te helpen bij een online risico. Eveneens leerden ze hoe ze hun 

kinderen moeten beschermen tegen dergelijke risico’s.  

Uit de theorie bleek dat bij alle kinderen, maar vooral bij pubers, dialoog, 
betrokkenheid en interesse succesfactoren zijn om ze iets bij te leren. Daarom werd in 
dialoog gaan en interesse tonen als gouden regel beschreven in de ouderbrochure. De 

ouders moeten betrokken zijn bij het internetgebruik van de jongeren. Er bestaan ook 
technische middelen om de computer veiliger te maken maar deze middelen evolueren 
voortdurend en jongeren weten vaak hoe ze deze kunnen omzeilen. Vandaar dat de 
nadruk in de brochure lag op het helpen bij en voorkomen van aanrakingen met 

internetrisico’s door gesprek, advies en betrokkenheid. Ouders moeten jongeren niet 
meer leren wat er allemaal bestaat op internet maar wel hoe ze er best mee omgaan. 
Het meest voorkomende online risico, namelijk in aanraking komen met seksuele 

beelden, werd niet behandeld omdat jongeren dit heel zelden als negatief ervaren.  

2.3.2.2 De leerkrachtenbundel 

Naast ouders zouden ook leerkrachten invloed hebben op de jongeren. Daarom bood 
het project een leerkrachtenbundel aan met handvaten voor de leerkrachten om rond 

‘veilig online’ aan de slag te gaan. In de subjectieve analyse gaven de leerkrachten aan 
dat ze graag rond het thema werkten en dat ze de jongeren bewust wouden maken van 
de internetrisico’s maar dat ze geen ruimte vonden binnen het leerplan. De 
leerkrachtenbundel trachtte daarom de leerdoelen en het thema te combineren. Er 
werd wel ontdekt dat dit niet voor elk vak mogelijk was. Ideaal zou zijn als er een 

leerkrachtenbundel zou bestaan voor het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, de 
eerste graad, de tweede en de derde graad secundair onderwijs omdat men best zo 
vroeg mogelijk begint en dan het thema moet blijven aanhalen. Omdat de 
opdrachtgever een secundaire school met tweede en derde graad was, werd er 

toegespitst op de vakken die daar aangeboden worden en de leeftijdsgroep die bij die 
graden hoort. Er werd gezorgd dat er zeker methodieken tussen zaten over de meest 
voorkomende risico’s (afspreken met een onbekende, cyberpesten als apart onderdeel, 

privacy op het internet …).  

2.3.2.3 De klasactiviteit 

De jongeren zelf namen deel aan een klasactiviteit. Er werd gewerkt op klasniveau en 
met een bekende leerkracht om veiligheid te creëren. Uit de objectieve analyse bleek 

dat jongeren meer leren door zelf met iets bezig te zijn. Tijdens de klasactiviteit gingen 
ze zelf websites ontdekken en bespreken, ze mochten hun mening, ideeën geven over 
de geschiktheid van foto’s en ze werden geconfronteerd met twee filmpjes waarover ze 
dan zelf mochten discussiëren. Er kon met ervaringsfilmpjes gewerkt worden omdat 
pubers een vermogen tot abstract denken hebben en zich dus kunnen inleven in 

filmpjes. Door zo te werken, werd er voldaan aan de nood van jongeren om open te 
kunnen communiceren, betrokkenheid te voelen, in dialoog te gaan en samen te 

werken.  
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De inhoud van de klasactiviteit werd door de projectverantwoordelijke samen met de 
experts bepaald. Deze inhoud kon ook gestaafd worden met resultaten van de 
analyses. Uit de objectieve en subjectieve analyse van de leerkrachten bleek dat de 

jongeren vaak niet bewust waren van het publieke karakter van internet en de 
mogelijke gevolgen daarvan. Daarom zat er in de klasactiviteit een onderdeel dat 
leerlingen stimuleert om hierover na te denken. Ze werden gestimuleerd om na te 
denken over wie hun foto’s op Facebook ziet en of je de foto’s er al dan niet op zet. Er 
werd ook vergeleken met een marktplein om zo te wijzen op het publieke karakter van 
het internet. Uit andere projecten kwam naar voren dat de vergelijking met de 
werkelijke wereld een effect heeft op de jongeren dus zat dit ook in de klasactiviteit. De 
twee confrontatiefilmpjes en het klasgesprek erna duidden ook op de snelle 
verspreidingssnelheid van het internet. Uit de objectieve en subjectieve analyse van de 

jongeren bleek dat zo goed als alle jongeren een profiel hebben op een sociale 
netwerksite en dat Facebook de populairste is. Een dergelijk profiel hebben of bezoeken 
staat op de vierde plaats bij de ranglijst van de meest gedane acties op internet door 
jongeren. Daarom dat de eerste twee delen van de klasactiviteit handelden over 
Facebook (foto’s op Facebook en privacyinstellingen). Tijdens de subjectieve analyse 
vertelden enkele jongeren dat ze niet weten hoe ze de privacyinstellingen kunnen 
aanpassen op Facebook. Uit de objectieve analyse bleek dan wel dat dit, het correct 
bewaken van je online privacy, een belangrijke buffer is tegen cyberpesten. In de 
klasactiviteit werd daarom verwezen naar de algemene vindplaats van deze instellingen 

en kregen ze een bundel mee die leert hoe je ze correct instelt.  

De ouders gaven aan dat volgens hen jongeren bewuster moeten omgaan met internet 
om online veiligheid te creëren, dat er geen ongewenste inhoud mag komen zonder 
expliciete vraag en dat er een confidentiële identiteitsregel moet heersen 

(geloofwaardigheidsscreening). De laatste twee suggesties waren moeilijk vanuit het 
project te bereiken maar het kan wel helpen om de jongeren bewust te laten worden 
van hun internetgebruik en de mogelijke risico’s daarvan. Om ze bewuster met internet 
te laten omgaan, toonde het project ze wat er kan gebeuren als je uitdagende foto’s 

naar een vriend/vriendin stuurt of als je voor de webcam zaken in vertrouwen laat zien. 
Verder leerden de jongeren ook hun privacy bewaken, wat zorgt voor een bewuster 
internetgebruik. Door de risico’s van webcammisbruik en misbruik bij sexting te 
behandelen, leerden ze ook nadenken over de persoon die tegenover hun zit, want zelfs 
bekenden kunnen hun kwetsen. Wat zouden onbekenden dan wel niet allemaal kunnen 

doen? Zo leerden ze na te denken over de identiteit van de persoon tegenover hen 
waardoor de derde suggestie op een andere manier ingevuld werd.  

Cyberpesten, misbruiken van persoonlijke gegevens, misbruik bij sexting en het 

persoonlijk ontmoeten van een onbekende internetvriend behoren tot de meest 
frequentste internetrisico’s. Cyberpesten kwam aan bod door bescherming van de 
privacy te stimuleren en door hun te wijzen op de strafbaarheid van het verspreiden 
van intieme of beledigende foto’s. Misbruik van de persoonlijke gegevens werd 
tegengegaan door de leerlingen tijdens de klasactiviteit en met de bundel te stimuleren 

om persoonlijke gegevens niet online zichtbaar te maken. Misbruik bij sexting en 
webcammisbruik kwamen zeer expliciet aan bod want de jongeren stonden stil bij de 
gevolgen ervan waardoor ze gesensibiliseerd werden om zowel zelf niets door te sturen 
maar ook om zelf niets te tonen. Jongeren zitten in de ontwikkelingsfase waarin 

experimenteren met seksualiteit en roekeloos gedrag vaak voorkomt. Door ze te laten 
inleven in de filmpjes over die twee risico’s en door samen na te denken over de 
gevolgen tijdens de klasgesprekken kon hun roekeloos experimenteren op internet 
beperkt worden. Persoonlijk ontmoeten van een onbekende internetvriend kwam niet 
expliciet aan bod maar tijdens het onderdeel over geschikte foto’s werd wel stilgestaan 

bij de betekenis van een vriend op internet. De geringe vertrouwensband op internet 

werd zo benoemd.  
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De laatste twee onderdelen hielpen de jongeren om hulp te vinden bij negatieve 
(internet) ervaringen. Er is veel algemene hulpverlening voor jongeren en hulp die 
toespits op gevaren van het internet. De jongeren gaven in de subjectieve analyse zelf 

aan dat ze geen hulp nodig hebben en op elkaar rekenen voor hulp. Dit is positief maar 
bij ergere ervaringen is het toch nodig om gepaste hulp te krijgen om gevolgen op 
langere termijn te beperken. Bij de begeleiding van leerlingen ondervonden de CLB-
medewerkers dat jongeren soms vonden dat bepaalde sociale netwerksites verboden 
moeten worden maar er wel zelf een profiel hebben om erbij te horen. Ze willen er iets 
aan veranderen maar niet tegen de stroom ingaan. Daarom wou het project jongeren 
de weg naar de hulpverlening via internet leren kennen. De twaalf belangrijkste 
hulpsites werden als eerste onderzocht door de leerling-groepjes (per twee). Jongeren 
leren beter uit eigen ervaring bleek uit de objectieve analyse. Daarom mochten ze zelf 

opzoeken welke hulp de website kan bieden en wat volgens hun nuttig is aan deze 
hulp/website. Jongeren op internet laten tijdens de les, was riskant, want ze konden 
snel afgeleid zijn. Vandaar moesten ze twee websites onderzoeken. Beide websites 
bekijken binnen de tijdspannen, lukte net voor de snelle leerlingen. Als ze niet aan de 
tweede website kwamen, was dit niet erg. Er was een oplossingshulpfiche voorzien en 
de belangrijkste website stond als eerste op het invulblad. De leerkrachten hadden de 
ervaring dat brochures niet gelezen worden wanneer deze enkel meegegeven worden. 
Vandaar dat ze twee elementen moesten zoeken die zich in het midden en op het einde 
van de brochure bevinden. Zo werd er geprobeerd om toch te verkrijgen dat de leerling 

de brochure ‘vind ik leuk’ lazen.  

2.3.3 Succesfactoren 

Het project is gestart met een krachtige visie die positief geformuleerd was. Het project 
gebruikte deze visie of een deel ervan als titels voor de ouderbrochure, de 
leerkrachtenbundel en de PowerPoint van de klasactiviteit om zo de betrokkenen te 
stimuleren mee te werken aan een internet dat iedereen ‘liket’. Een andere succesfactor 
was de deskundige en gemotiveerde stuurgroep die kennis bezat over internet en de 
gevaren ervan maar ook over hoe de jongeren best benaderd worden. De 
projectverantwoordelijke kon ook bekeken worden als een ervaringsdeskundige omdat 
ze zelf al eens een negatieve online ervaring meemaakte. Dit zorgt voor extra motivatie 

om met het thema aan de slag te gaan.  

Het thema is erg actueel. Het verschijnt zowel positief als negatief in het nieuws. De 
tendens om rond mediawijsheid en veilig internetgebruik te werken is in Nederland al 
ruim aanwezig maar ook in België is dit meer en meer aan het opkomen. Dit project 
kan dus een onderdeel zijn van een grotere ontwikkeling rond dit thema. Hierdoor 

zullen de betrokken ouders en leerkrachten meer geneigd zijn om mee op te gaan in 
die tendens. De leerkrachtenbundel speelt ook in op een nieuwe actuele ontwikkeling. 
Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs verplaatst het vak 
informatica bij de niet-handelsrichtingen van het TSO en BSO naar het keuzegedeelte 
van de lessentabellen. Dit wil zeggen dat de TSO- en BSO-scholen enkel verplicht zijn 

om één uurtje ICT te geven aan hun leerlingen in het eerste middelbaar. Bij ASO-
leerlingen behoort dit vak wel nog tot de eindtermen. Over het algemeen wil het beleid 
ernaar streven om ICT-gebruik te integreren in alle andere vakken omdat de jongeren 
technisch wel vaardig zijn maar nog veilig en verantwoord met internet moeten leren 

omgaan. De bundel die gemaakt werd door de projectverantwoordelijke, biedt het 
secundair onderwijs die mogelijkheid door methodieken rond ‘veilig online’ en 
mediagebruik die passen binnen het leerplan van de vakken die ze geven te suggereren 
met de bundel. De methodieken staan per vak gesorteerd en het eventuele thema en 
de link met de leerdoelen uit het leerplan staan erin vermeld. Dit is dus al een goede 
eerste stap. (Van Leemputten, 2013) (Belga, Informatica wordt geschrapt in tso en bso 

in katholiek onderwijs, 2013) 
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Een andere meerwaarde van het project was dat het niet enkel de doelgroep 
rechtstreeks benaderde maar ook de begeleiders van de doelgroep werden 
gestimuleerd om iets rond het onderwerp te doen. Zo kan het project ook verder gezet 

worden na de klasactiviteit. Bij de introductie van de voorstelling van het project op het 
CLB viel ook op dat er veel vraag was naar instrumenten/informatie rond dit 
onderwerp. Vooral de begeleiders van de secundaire scholen waren enthousiast en 
kwamen achter de producten vragen. Het CLB ziet dit dus ook als een invulling van een 

nood.  

Een sterke kracht van het project was ook dat de informatie die tijdens de 
planningsfase bekeken werd, gebruikt werd om de producten vorm te geven. De 
producten zijn dus theoretisch ondersteund en de gemaakte keuzes kunnen methodisch 

verantwoord worden. Hierboven (2.3.2 op pagina 44-47) werd dit nog concreter 
besproken. Zo werd er gewerkt rond risico’s die volgens onderzoek het meest 
voorkomen. Er werd gekozen voor de werkwijze die volgens de theorie het meest 
efficiënt werkt voor pubers. De theorie die in het plan beschreven stond, stelde dat 
jongeren meer leren door zelf te ervaren, te overdenken en tot conclusies te komen. De 

klasactiviteit was geen theoretische uiteenzetting maar gaf de jongeren kansen om zelf 
na te denken en zelf websites te onderzoeken. Er werd dus evidence based gewerkt. Dit 
werd in de methodische verantwoording ruimer beschreven. Via de subjectieve en 
objectieve analyse werd bekeken waar de jongeren zelf mee bezig zijn op internet en 

welke risico’s zij er tegenkomen. Vanuit die kennis trachtte het project aan te sluiten bij 
de doelgroep en iets te creëren waar ze werkelijk iets uit leerden. Daarom ging de 
klasactiviteit over Facebook, de meest gebruikte sociale netwerksite en over de risico’s 
van sexting, misbruik van persoonlijke gegevens/foto’s en webcammisbruik waar 
jongeren wel eens mee te maken krijgen. De begeleiders van de klasactiviteit gaven 

aan dat de leerlingen herkenning vonden in de situatiefilmpjes en allen een 
Facebookprofiel hadden. Er was ook een groep leerlingen die niet stilstond bij de 
privacyinstelling en gestimuleerd leek om het wel te doen. Uit de evaluatie van de 
Facebookpagina’s bleek dat niet veel leerlingen niet-geschikte foto’s hadden maar dat 

ze na de activiteit zelfs gewone foto’s beter afschermden en onzichtbaar maakten voor 
vrienden van vrienden. Ze waren voor de activiteit ook zelf al aan de slag gegaan met 
hun instellingen. Daarom was het goed om niet alle instellingen uit te leggen maar een 
bundel te geven zodat degene die het nog wouden doen, ermee aan de slag konden. De 
grote inbreng van de leerlingen tijdens de klasactiviteit wees ook op aansluiting bij de 

doelgroep. De medewerkers van het CLB kregen vaak te horen dat jongeren kwetsende 
haatboodschappen kregen. Toch wilden ze hun profiel niet verwijderen omdat ze dan 
uit de boot vallen. Ze wilden zelf dat er hulp geboden werd om zich beter te voelen 
online. Vele van deze jongeren hebben een laag zelfbeeld waardoor de boodschappen 

nog harder aankomen. Ze beschermen en weerbaarder maken tegen de 
haatboodschappen is dan één belangrijke stap naast nog begeleiding op andere 

gebieden.  

De klasactiviteit kon plaats vinden op klasniveau en met een gekende leerkracht/ 

leerlingbegeleidster. Dit was ook een succesfactor want zo werd er een veiligere sfeer 
gecreëerd waardoor de kans op deelname aan de klasgesprekken van de leerlingen 
vergroot werd. Deze leerkracht/leerlingbegeleidster kende de klasgroep ook en wist wat 
hen choqueert en op welke werkwijze ze best werkten. Daarom werd bij de 

klasactiviteit ook diversiteit aangeboden: ze konden kiezen uit verschillende foto’s die 
meer of minder uitdagend waren en ze konden variëren in werkvorm (de hele klas, 
kleine groepjes, per twee werken …). Door haar functie als leerlingbegeleidster wist één 
van de begeleidster van de klasactiviteit ook welke ervaringen de jongeren al 

meegemaakt hebben en welke thema’s misschien te gevoelig lagen.  

Het klasgesprek na de filmpjes over sexting en webcammisbruik ging in op drie 
aspecten van deze risico’s. Het leerde de jongeren om zelf op te passen met wat je 
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doorstuurt of doet voor de webcam, want je verliest er de controle over. Het speelde 
ook in op vertrouwen in anderen (eventueel onbekenden). Verder trachtte dit onderdeel 
ook de leerlingen bij te brengen dat je het verspreiden van foto’s van mensen of het 

uitdagen van mensen om zich uit te kleden voor de webcam en dat verspreiden, 
strafbaar is. Dit onderdeel was dus multifunctioneel. In een van de filmpjes was een 
jongen het slachtoffer. Dit was tegengesteld aan de verhalen die in de media komen 
waardoor dit extra choquerend kon zijn. Lieze (expert van het project) gaf aan dat 
andere projecten aanraden om choquerend te werken. Dit zou beter blijven hangen bij 

de jongeren.  

De ouderbrochure was bedoeld als praktisch instrument met zowel preventieve als 
curatieve tips. Ook hier werd meer de nadruk gelegd op concrete hulp in plaats van 

theoretische uitleg over de risico’s. Er werd wel verwezen naar de websites waar je 
meer uitleg vindt, maar de nadruk lag op het praktische. De analyses uit het plan 
gaven aan dat ouders zich wel vragenstellen over het internetgebruik van hun jongeren 
maar dat ze weinig openstaan om het thema te behandelen. Doordat het product 

praktisch en bondig was, werd er geprobeerd de ouders wel te bereiken.  

De leerkrachtenbundel speelde in op een hekelpunt waar leerkrachten volgens de 
subjectieve analyse zelf op stootten, namelijk geen tijd hebben naast het leerplan. 
Daarom trachtte de bundel dit te combineren en probeerde het voor de meeste vakken 
meerdere methodieken rond meerdere deelthema’s van veilig internetgebruik/ veilig 

mediagebruik aan te bieden zodat ze toch rond het thema aan de slag konden.  

Een laatste succesfactor was de voorstelling van de producten. Er werd vanuit het 
project verwacht dat de leerkrachten zelf aan de slag gingen met de 

leerkrachtenbundel. Het product werd daarom niet zomaar in de school beschikbaar 
gesteld maar werd motiverend voorgesteld aan het hele lerarenkorps om zo de kans 
dat ze het gebruiken te verhogen. Van het CLB werd verwacht dat ze de producten 
zouden verspreiden aan ouders en scholen. De producten worden nog alle drie 

voorgesteld met een motiverende presentatie aan alle personeelsleden van het VCLB 

van Aarschot.  

De projectverantwoordelijke is maatschappelijk werkster in opleiding en in dat opzicht 
was het project erg waardevol want het empowerde (versterkte) mensen om zich goed 

te kunnen voelen online.  

2.3.4 Kritische reflectie: aandachtspunten en suggesties ter verandering 

Tijdens het project waren ook enkele aandachtspunten en suggesties ter verandering 
naar voren gekomen. Het thema ‘veilig online’ is zeer ruim waardoor het project weinig 
afgebakend was. Als het project zou toespitsen op één risico, zou het concreter zijn 
maar verengde het doel. Jongeren werden dan enkel beschermd tegen één of twee 
risico’s. Als er dan niets rond de andere risico’s gebeurde, was de kans op een 

negatieve online ervaring maar beperkt verkleint. Internet is ook een zeer snel 
evoluerend concept en de producten van het project evolueren niet mee. Een beter 
alternatief is werken met digitale producten die mee evolueren door maandelijks 
methodieken toe te voegen, eventuele nieuwe gevaren integreren, andere sociale 
media te integreren … maar dan moet je al mensen hebben die mee zijn met de 
evolutie en dit mee kunnen opvolgen. Dit vergt dus extra mensen en extra tijd die niet 

beschikbaar waren bij dit project.  

Voor de drie producten werd er erg gesteund op de goedwil van de betrokkenen. De 

leerlingen kregen een bundel mee om de privacyinstellingen van Facebook zo veilig 
mogelijk in te stellen en ze werden bewust gemaakt van de gevaren van het aan 
iedereen zichtbaar maken van informatie, maar ze kozen uiteindelijk zelf of ze de 
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bundel gebruikten of niet. Door een steekproef werd er wel nagegaan of ze dit deden, 
maar dit was enkel voor de evaluatie van de doeltreffendheid van de klasactiviteit. De 
leerkrachten werden gemotiveerd om met de bundel aan de slag te gaan maar of ze dit 

effectief deden, bepaalden ze zelf. De brochure voor de ouders was zeer praktisch 
gemaakt maar ook hier hing het van de bereidwilligheid van de ouders af of ze deze 
effectief lazen. Dit hekelpunt kan je verkleinen door directiever op te treden naar de 
leerlingen toe en correct gebruik van de privacyinstellingen op te leggen maar 
intrinsieke motivatie van de leerlingen is veel effectiever om hun online privacy te 
blijven beschermen. Naar leerkrachten en ouders toe kan je iets organiseren waar ze 
effectief aanwezig kunnen zijn en mondeling informatie krijgen maar daar steun je 
eveneens op bereidwilligheid om te komen en om iets met de informatie te doen. Het 
project gelooft in de kracht van ouders en dat ouders steeds goed willen doen voor hun 

kinderen. Vandaar dat het project steunt op hun bereidwilligheid. Het biedt hen 
handvaten die hun wel kunnen helpen om hun kinderen online te beschermen of te 

helpen.  

Door budgetafbakening kon de brochure van de ouders enkel zwart/ wit geprint 

worden. Dit was spijtig omdat een brochure aantrekkelijk moet zijn. Door met kleur te 
werken, kan je de aantrekkelijkheid vergroten. De opdrachtgever opteerde voor een A4 
brochure waarin ouders ruim geïnformeerd werden. Zo bestaat wel het risico dat de 
brochure een ‘zwaar’ instrument wordt dat niet snel gelezen wordt. De 

oplossingenkaart en de preventiekaart(zie bijlagen 1.2.2.1 en 1.2.2.2 op pagina’s 80-
82) trachten het instrument toch luchtiger te maken binnen de richtlijnen en 
budgetbeperkingen van de opdrachtgever. Toch werken met kleur en binnen het budget 
blijven kan door een digitale brochure te maken die via e-mail bezorgd wordt aan de 
ouders. De school beschikte nog niet over voldoende gegevens om alle ouders via e-

mail te bereiken. Een brochure is ook een statisch instrument en voor een snel 
evoluerend concept zoals internet is dit moeilijk op te stellen. Daarom werden er tips 
beschreven die voor de heersende risico’s en nieuwe risico’s kunnen gelden. Uit het 
projectplan kwam dat in dialoog treden en interesse tonen het meest waardevol zijn om 

jongeren te beschermen tegen alle soorten internetrisico’s dus daarom werd daar de 
nadruk op gelegd in de brochure. Het was niet gericht op de snel evoluerende 
technische aspecten (bvb. het blokkeren van bepaalde websites …). De kans dat er 
nieuwe gevaren en risico’s op het internet zullen verschijnen en dat er meer 
genuanceerde tips nodig zijn, is groot. Door een elektronische brochure aan te bieden 

en deze telkens bij te werken zou je dit kunnen opvangen maar dit is binnen de 
tijdspanne van het project niet mogelijk. Wat ook extra gedaan kon worden, was een 
infoavond organiseren voor geïnteresseerde ouders om hun meer informatie aan te 
bieden. Het kan wel zijn dat er dan dubbel gewerkt wordt want in vele scholen houden 

ze infoavonden van Veilig Online of andere projecten. De brochure bood deze ouders 
ook sites aan om extra informatie te vinden.  

De klasactiviteit op zich was sterk maar om het thema goed te behandelen zou je iets 
herhalend moeten doen. Om dit op te vangen, was de leerkrachtenbundel ontwikkeld 

maar er is geen zekerheid dat de leerkrachten dit gaan hanteren.  

De klasactiviteit werd uitgewerkt door de projectverantwoordelijk en werd uitgevoerd 
door een leerkracht omdat de school dit veiliger vond voor de leerlingen. De maker 

voerde dus de activiteit zelf niet uit wat kon zorgen voor onduidelijkheden. De 
leerkracht in kwestie kreeg de PowerPoint, het ondersteunend draaiboek en de bijlagen 
een tweetal weken op voorhand en vlak voor de activiteit vond er een kort overleg 
plaats. Tijdens het vierde onderdeel mochten de leerlingen op internet om hun website 
te onderzoeken. Dit was riskant omdat jongeren dan al snel zouden afdwalen naar 
ander sites. De leerkracht hield wel toezicht en de begeleidsters gaven aan dat de 
jongeren op hun website bleven. Vanuit de school was er erg weinig tijd voorzien voor 
de klasactiviteit. Dit maakte dat het zeer moeilijk was om de leerlingen alles mee te 
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geven wat belangrijk is om veiligheid online te creëren. De stuurgroep bepaalde dat er 
toegespitst werd op privacy, twee risico’s (risico verbonden aan sexting en 
webcammisbruik) en online hulp. Er werd ook beperkt tot één sociaal netwerksite, uit 

het plan kwam dat Facebook de populairste is, dus deze werd gebruikt. Verder werden 
er ook tips rond timing (één of meerdere foto’s en een of twee websites per groep) in 
het draaiboek gestoken maar deze inspanningen konden het tijdstekort niet opvangen. 
Het was moeilijk om de timing op voorhand in te schatten omdat de duur afhankelijk 
was van de inbreng van de leerlingen. De twee begeleidsters vonden dat het beter zou 

zijn om er wat meer tijd voor uit te trekken want zij vonden alle onderdelen zinvol.  

De gekozen filmpjes toonden hoe webcammisbruik en misbruik bij sexting gebeurt. De 
filmpjes waren geacteerd waardoor ze minder confronterend waren. Er waren twee 

mogelijkheden om te werken met waargebeurde filmpjes die de gevolgen voor de 
jongeren ook lieten zien: Engelstalige filmpjes ondertitelen en betalen voor een 
aflevering van Telefacts. De eerste optie was zeer technisch en tijdsrovend waardoor 
dit niet ging en de tweede optie paste niet binnen het budget. In het plan stond 
beschreven dat jongeren zich al kunnen inleven in situaties maar bij een werkelijk 

verhaal is dit wel makkelijker dan bij een geacteerde scene.  

Door het feit dat de klasactiviteit met pubers was, zat je ook met het fenomeen van 
‘erbij horen’ en de groepsdruk. Uit de objectieve analyse bleek dat dit twee kenmerken 
zijn die typisch zijn aan de adolescentie. De leerkracht kon dit opvangen omdat die de 
leerlingen, op basis van de kennis van de groepscohesie, kon indelen en op een 
bepaalde manier plaatsen in het klaslokaal. Wel is het zo dat je dit niet volledig kan 
voorkomen en dat groepsdruk de gesprekken gaat sturen. Dit kan negatief zijn maar 
dit is niet altijd het geval. Het feit dat de klasactiviteit in een computerlokaal doorging, 
had als voordeel dat de leerlingen de websites zelf konden ontdekken, maar voor 
klasgesprekken kan dit een negatieve factor zijn. Het zorgde voor een grotere afstand 
tussen de mensen in het lokaal waardoor er het risico was dat de leerlingen zich meer 
afstandelijk zouden opstellen. Uit de grote inbreng van de leerling bleek dat dit niet het 

geval was.  

Bij de uitwerking van de leerkrachtenbundel werd er vastgesteld dat bepaalde vakken 
veel minder rond het thema kunnen werken dan andere vakken. Zo werden er 
nauwelijks methodieken rond ‘veilig online’ gevonden die gekoppeld konden worden 

aan de leerinhoud van de vakken wiskunde, chemie, fysica, biologie en LO. Dit maakte 
dat het aantal keren dat leerlingen werken rond het thema ook verminderd werd. Voor 
de leerkrachtenbundel waren er enkele suggesties voor uitbreiding. De 
leerkrachtenbundel kon aangevuld worden met methodieken voor jongere kinderen die 

dan aangepast worden aan het niveau van de leerlingen van de tweede en derde graad. 
De bundel was per vak omschreven en onderverdeeld in titels die passen binnen de 
leerdoelen van het leerplan van het betreffende vak. Er kon geconcretiseerd worden 
door de methodieken ook in te delen per leeftijd en studierichting. Om de 
keuzemogelijkheden dan niet te beperken, moesten de methodieken eveneens 

vereenvoudigd of gecompliceerd worden. Het project was te kleinschalig en de 
projectverantwoordelijke bevatte te weinig kennis over het ontwikkelings- en 
kennisniveau van de verschillende leeftijden om deze methodieken zelf aan te passen. 
De opdrachtgever was een secundaire school en vandaar enkel een draaiboek voor 

secundaire scholen.  

Het projectplan was zeer ambitieus en gedetailleerd over de uitwerking van de 
producten en over de evaluaties. Er moest toch afgeweken worden van dit plan want 
het was niet realistisch voor een project van een periode van februari tot mei. Bij een 

project is het zo dat je een evenwicht moet zoeken tussen de ideale uitwerking en de 
richtlijnen van de opdrachtgever. Bij dit project gebeurde het dat bepaalde zaken zo 
tijdsrovend of duur waren dat ze niet of onvoldoende uitgevoerd konden worden, 
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bijvoorbeeld evaluatie door een volledig oudercomité of een kleurrijke brochure laten 
afdrukken. De evaluaties verliepen minder goed door de korte periode waarbinnen het 
project moest plaatsvinden. De afstand tussen de projectverantwoordelijke en de 

personen die geëvalueerd moesten worden, compliceerde eveneens de evaluatie. De 
projectverantwoordelijke liep stage op het CLB en behoorde dus niet tot het personeel 
van de school. Als dit wel zo was, was het eenvoudiger om de ouders, leerlingen en 
leerkrachten te evalueren want dan was er een frequenter en meer rechtstreeks 
contact. Nu werd vaak de leerlingbegeleidster als tussenpersoon ingeschakeld wat het 

compliceerde.  

2.3.5 Netwerk 

Het netwerk dat samengewerkt heeft voor het project bestond uit twee experts en nog 
enkele ondersteunende figuren. Deze twee experts vormden samen met de 
projectverantwoordelijke ook de stuurgroep van het project. Lieze Van Orshaegen was 
één van de experts. Zij heeft zelf een bachelorproef geschreven over cyberpesten. Na 
haar bachelorproef schreef zij een boekje: Pest@pen op school. Dit is een draaiboek 
voor een PowerPointpresentatie over verantwoord omgaan met elkaar op internet en 
cyberpesten om te doen op klasniveau. Zij geeft ook zelf presentaties over ‘veilig 
internetgebruik’. Hiermee wil ze ouders informeren, verrassen met nieuwigheden en 
tips geven. Ze gaf tips en feedback op de uitgewerkte producten. Haar vriend, Daan 
Maes, die ook op de hoogte is van de internetrisico’s nam deel aan een overleg tussen 
de projectverantwoordelijke en Lieze. Er was veel mailverkeer tussen Lieze en de 

projectverantwoordelijke en er vonden drie zeer productieve overleggen plaats. 

De tweede expert van het project was Emily Claes. Zij is van opleiding psychologe en is 

leerlingbegeleidster in de school waar het project plaatsvond. Zij is op de hoogte van 
waar de leerlingen het meest mee in aanraking komen en hoe ze het best geholpen 
worden door haar functie als leerlingbegeleidster. Zo kon ze helpen het project vorm te 
geven op maat van de leerlingen. De communicatie met haar verliep eveneens via mail 

en via persoonlijk contact. Er vond ook een overlegmoment plaats tussen de 
projectverantwoordelijke, Emily en Lieze. Dit overleg leverde het concept voor deze 
producten. De twee experts waren ook belangrijke bronnen voor het project (veilig 

online en ontwikkelingsniveau van de leerlingen). 

Een andere persoon die gecontacteerd werd, was Emiel Briers. Hij is een leerkracht in 
het secundair buitengewoon onderwijs. Hij gaf er vorige jaren informatica en trainingen 
in correct computergebruik. Hij kon vooral aangeven welke methodieken er bestaan en 

wat zijn ervaring ermee was.  

Verder waren er twee stuurgroepen die ook mee vorm hebben gegeven aan het project 
en het project deels geëvalueerd hebben. De stuurgroep van de relationele en sociale 
vormingsdag bepaalden hoe de invulling van die dag moest gebeuren. Zij zorgden voor 
afbakening rond het onderwerp en in tijd. In functie van die dag werd de klasactiviteit 

uitgewerkt. Een andere stuurgroep waar mee gewerkt werd, was de stuurgroep rond 
pesten. Deze gaat in de school werken aan een nieuw pestbeleid en wou cyberpesten 
daarin integreren. Van daaruit werd de projectverantwoordelijke uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze stuurgroep. Uit deze stuurgroep kwamen tips over hoe je de leerlingen 

van het secundair best aanpakt en zij hebben als ouders van hun eigen kinderen de 
ouderbrochure geëvalueerd. Een lid van deze stuurgroep heeft ook de klasactiviteit 
uitgevoerd, namelijk Saskia Aerts. Zij is eveneens leerlingbegeleidster in het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom waar het project heeft plaatsgevonden. Zij bezorgde 
feedback over zowel het werkinstrument van de klasactiviteit als over de 

ouderbrochure. 
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De opdrachtgever behoorde eveneens tot het netwerk. Dit was de school, het Sint-
Jozefsinstituut te Betekom de bovenbouw. De opdracht en de richtlijnen werden 
voornamelijk meegedeeld door de leerlingbegeleidster Emily Claes. Met de directrice 

van de school was er over het project geen contact. Een administratief bediende van de 
school heeft eveneens geholpen met het project. Zij heeft mee vorm gegeven aan de 

lay-out van de ouderbrochure. 

2.4 Suggesties voor opvolging 

Werken aan veilig en verantwoord internetgebruik zou zo vroeg mogelijk gestart 
moeten worden maar ook herhaald worden, want internet evolueert telkens en de mens 
moet mee-evolueren. Het onderwijs kan dus best al starten met stimuleren van veilig 

en verantwoord internetgebruik in de kleuterklas en dit minstens jaarlijks herhalen. 
Omdat de opdrachtgever van het project een secundaire school was, werd gewerkt met 
de doelgroep jongeren uit deze secundaire school. Het project zal door de school op 
twee manieren voortgezet worden. De school zelf gaat de klasactiviteit zeker 

hergebruiken zowel voor het derde jaar van volgend schooljaar als voor andere jaren. 
De leerkrachtenbundel werd voorgesteld op een personeelsvergadering en in de 
schoolbibliotheek gelegd zodat de leerkrachten ze kunnen gebruiken. Hopelijk doen ze 
dit nog vele jaren. De ouderbrochure is verspreid naar al de ouders van de huidige 
leerlingen maar de volgende jaren kan dit ook in de eerste graad verspreid worden en 

aan de nieuwe leerlingen van het derde middelbaar. 

Een tweede manier waarmee de producten verspreid kunnen worden, is via het VCLB 
van Aarschot. Het centrum voor leerlingbegeleiding begeleidt zelf leerlingen en ouders 

maar biedt ook schoolondersteuning. Op die twee gebieden kunnen de producten van 
het project nuttig zijn. Het centrum beschikt over de drie producten: een draaiboek en 
PowerPoint op cd-rom en de bundel van de privacyinstellingen en de hulpfiche, een 
leerkrachtenbundel en de ouderbrochure. Bij individuele begeleidingen waarbij een 
aanraking met of ongerustheid over internetrisico’s aanwezig is, kunnen ze zelf 
methodieken uit de leerkrachtenbundel aanreiken aan de ouders, de ouderbrochure 
meegeven of samen met een leerling/ouder de ouderbrochure toepassen (stappen per 
internetrisico). Naar schoolondersteuning toe kunnen ze de hulpmiddelen voor de 
klasactiviteit en de leerkrachtenbundel verspreiden over hun scholen. Zo maken ze de 
scholen bewust over de belangrijkheid van veilig en verantwoord internetgebruik en 
geven ze hun de mogelijkheid om daaraan te werken. Zo wordt het project dus verder 

verspreid.  

Om na te gaan of de producten effectief gebruikt worden, kan de 

projectverantwoordelijke opnieuw contact opnemen met de school en het CLB in het 
midden van volgend schooljaar. Of de producten veel gebruikt zullen worden hangt 
enerzijds af van de voorstelling. Als de school en het CLB daardoor bewust werden van 
het probleem van internetrisico’s, zullen ze sneller aan de slag gaan rond dit thema. 

Het was dus belangrijk om te wijzen op de risico’s waar jongeren mee te maken 
krijgen. Anderzijds zal er ook meer motivatie zijn om ermee aan de slag te gaan als ze 
zelf een leerling hebben die een negatieve online ervaring meemaakte. Maar het is wel 

beter om ook preventief te werken in plaats van enkel curatief.  

Om het welbevinden van iedereen op het internet te bevorderen, zou je al in de 
kleuterschool moeten starten met werken rond veilig en verantwoord internetgebruik. 
Tijdens de uitwerking van het project werden er enkele methodieken gevonden om in 
een kleuterschool toe te passen. Via een familieband heeft de projectverantwoordelijke 

de methodieken aangereikt aan een kleuterschool die ermee aan de slag wil gaan. Er 
zou best ook een bundel aangemaakt worden met klasactiviteiten en methodieken voor 

de kleuterschool maar eveneens voor de basisschool.  
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2.5 Besluit projectrapport 

Dit project heeft één school gesensibiliseerd rond ‘veilig online’ en een activiteit, 

leerkrachtenbundel en ouderbrochure bezorgd die ze ook volgende jaren gaan 
gebruiken. Via de voorstelling op het VCLB van Aarschot probeert het project wel nog 
meer scholen te bereiken. Het project vestigt de aandacht op online veiligheid maar het 
belangrijkste is om vanaf de kleuterklas kinderen al te leren hoe ze veilig internet 

kunnen gebruiken en dan jaarlijks minstens één keer rond het thema te werken. Het 
onderzoek van de KULeuven geeft dat ook als aanbeveling. Het project stimuleerde het 
werken rond dit thema in de secundaire scholen via de klasactiviteit en de 
leerkrachtenbundel en wou de ouders ook de belangrijkste regel meegeven: praat met 
uw kinderen over hun internetgebruik, ga in dialoog. Het is nodig om zowel met 

jongeren zelf als met ouders en leerkrachten te werken want de ouders en leerkrachten 
gaan nu enkel hulp bieden wanneer het risico al gebeurd is. Een negatieve online 
ervaring kan nochtans vele consequenties hebben voor jongeren, zoals verlies van 
vrienden, het ontstaan van een negatief zelfbeeld of zelfs zelfmoordgedachten hebben. 
Het project is dus een stap in de goede richting maar om echt veilig en verantwoord 

internetgebruik bij kinderen te stimuleren, moeten ook de lagere school en de 
kleuterschool meer aandacht besteden aan het thema.  

Jongeren al vanaf jonge leeftijd weerbaar maken tegen internetrisico’s. Ze bewust 

maken van deze risico’s. De begeleiders van de jongeren sensibiliseren rond veilig 
internetgebruik en ze handvaten aanreiken om hun kinderen, leerlingen, kleinkinderen 
… te helpen verantwoord en veilig omgaan met internet om zo ongewenste ervaringen 
te voorkomen. Deze drie elementen samen vormen het antwoord op het 
praktijkvraagstuk. Dit luidde: “Hoe kun je jongeren van het derde jaar secundair 

onderwijs verantwoord leren omgaan met internet?”  
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BESLUIT 

In de planningsfase werd er besloten dat er zeker met de jongeren gewerkt moest 

worden om gevolgbewustzijn rond de gevaren op internet te vergroten en te zorgen 
voor een kritische omgang met internet. Vanuit het theoretische kader kwam als meest 
efficiënte manier om hieraan te werken herhaaldelijk de jongeren sensibiliseren over de 
online gevaren met getuigenissen en reflectieopdrachten. Binnen de richtlijnen van de 

opdrachtgever was het slechts mogelijk om één activiteit met de jongeren te doen. 
Deze activiteit zorgde wel voor reflectiemomenten via klasgesprekken en 
voorbeeldfilmpjes. Dit was met resultaat want de leerlingen brachten veel naar voren. 
Om toch iets herhaaldelijk te installeren heeft het project gezorgd voor twee 
instrumenten die ouders en leerkrachten handvaten aanbieden om geregeld over online 
veiligheid te praten en activiteiten te doen. Het is zeer belangrijk om een 
gesprekspartner te zijn voor de jongeren en de dialoog over internetgebruik open te 
houden. De gesprekken erover kunnen jongeren ook aanzetten tot reflectie over 

verantwoord en veilig internetgebruik.  

Het project trachtte negatieve online ervaringen te verminderen door met de doelgroep 
zelf een klasactiviteit te doen maar door eveneens de ondersteunende figuren te 
versterken met tips en handvaten. Het project kon nog uitgebreid worden door een 
leerkrachtenbundel te maken voor het kleuter en lager onderwijs, voor de secundaire 

eerste graad en voor het hoger onderwijs. Deze bundel kon ook versterkt worden door 
per leeftijd en studierichting te specificeren en de methodieken dus al te af te stemmen 
op dat niveau. De drie producten kunnen best ook halfjaarlijks aangepast worden want 
internet is een snel evoluerend fenomeen. Om deze evoluties mee te hebben, kan je 

werken met online instrumenten die aangepast kunnen worden. De klasactiviteit was 
bewustmakend maar om een blijvend effect te hebben, moet er nog meer gewerkt 
worden met getuigenissen en meer tijd voor gemaakt worden. De ouderbrochure was 
erg praktisch en bondig waardoor ouders het sneller gaan lezen. Echt geïnteresseerde 

ouders zouden nog meer baat hebben bij een infoavond gekoppeld aan de brochure.  

Het opgestelde praktijkvraagstuk: “Hoe kun je jongeren van het derde jaar secundair 
onderwijs verantwoord leren omgaan met internet?” wordt dus beantwoord door de 
jongeren al vanaf jonge leeftijd te wijzen op de gevaren van internet en strategieën te 

bieden om online negatieve ervaringen te voorkomen. Niet alleen de jongeren maar 
ook hun begeleiders (opvoeders, leerkrachten, ouders) moeten bewust gemaakt 
worden van de online gevaren en strategieën krijgen om hun kinderen/leerlingen hier 
tegen te beschermen. Het project heeft dit aangepakt door drie producten 
(ouderbrochure, klasactiviteit en leerkrachtenbundel) te maken die dit bewustmaken en 

aanleren van strategieën trachten te bereiken.  
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1 BIJLAGEN 

1.1 Bijlagen van het projectplan 

1.1.1 Subjectieve analyse: leerlingen 

1.1.1.1 Uitnodigende brief voor de chatsessies 

 

Beste leerlingen van het 3de jaar 
 
Ik ben Katrijn Mivis, een studente van de Thomas Moore Kempen (de voormalige 
Katholieke Hogeschool Kempen). Ik volg daar sociaal werk en ga stage lopen bij het 
CLB van Aarschot. Vanuit die stageplaats ga ik een project rond veilig internetgebruik 
doen met jullie. Dit project zal uitgevoerd worden tijdens twee dagen. Op de projectdag 
rond pesten zal dit er onderdeel van maken en ook van jullie vormingsdag rond 
relationele en seksuele vorming. 
 
Om dit project goed uit te denken, wil ik graag jullie mening horen rond veilig 

internetgebruik. Dit ga ik doen door enquêtes te laten invullen in elke klas van het 
derde jaar. Ik ga eveneens vragenlijsten meegeven om door jullie ouders te laten 
invullen om ook hun mening te horen. Graag zou ik ook met zoveel mogelijk jongeren 
een gesprek voeren rond veilig internetgebruik. Om te zorgen dat jullie hiervoor niet 

naar school moeten komen of langer moeten blijven, heb ik deze gesprekken via 
internet, namelijk een chatprogramma, voorzien. Het chatprogramma zal anoniem 
verlopen zodat jullie alle ruimte hebben om jullie eerlijke mening te geven. Er wordt 
wel gezorgd dat jullie zeker met de juiste persoon praten en de informatie wordt enkel 
verwerkt om het project aan te passen aan jullie ideeën, ervaringen. In deze brief zit 

daarom ook een bijlage om deze chatsessie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
 
Het zou me heel erg vooruit helpen als jullie hieraan willen deelnemen. Het is zeker 
geen opdracht van jullie school uit maar het helpt me om een project uit te werken dat 
voor jullie aangenaam en nuttig is. 

 
Bijlage rond de chatsessie: 
Ik zal beschikbaar zijn op de chatsite: www.chatpoint.com 
Dit op de dagen: 

woensdag 14 november vanaf 16uur tot 20uur 

donderdag 14november vanaf 16uur tot 18uur 

vrijdag 15 november vanaf 16uur tot 19uur 

zaterdag 17 november van 9uur tot 12uur 

zondag 18november van 9 uur tot 12uur 

 

Wat moet je doen: 
Je gaat naar de hoger vermelde site: 

Je klikt links boven op het icoon CHAT 

Je kiest dan een nickname 

Dan kom je in een gemeenschappelijke chat met rechts een kolom van allemaal 

nicknames 

je zoekt daarin de nickname PROJECT=> je klikt daar dubbelop 

Zo kunnen we privé chatten 
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Om voor jullie en mij zekerheid in te voegen dat we de juiste persoon voor ons 

hebben, start je het gesprek met de naam van jullie school: Sint-Jozefsinstituut 

Betekom 

Ik zal dan antwoorden met de naam van mijn school: thomas Moore 

Zo weten we zeker dat we met de juiste persoon chatten 
 
Rechten van jullie tijdens het gesprek: 

• Als je een vraag liever niet beantwoord zeg je gewoon dat je dat liever niet doet 
• Als je graag nog andere zaken wilt vertellen rond internetgebruik mag dat altijd 
• Je mag het gesprek opslaan 
 
Vriendelijke groeten 

Katrijn Mivis  
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1.1.1.2 Ingevulde vragenlijst 
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1.1.2 Objectieve analyse: interessante grafieken over internetgebruik 

(D'Haenens & VanDoninck, 2012) 

1. Frequentie van de activiteiten op het internet 

Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -

vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 

VanDoninck, 2012) 

 

 

 

 

 Figuur 6.2.1 internetgebruik: de meest voorkomende activiteiten in België en Europa 

 

2.Gebruik van sociale netwerksites 

Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 

risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 

VanDoninck, 2012) 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2.2 gebruik van sociale netwerksites per leeftijd 
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Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -

vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 

VanDoninck, 2012) 

 

 

Figuur 6.2.3 gebruik van sociale netwerksites: mate van zichtbaarheid 

 

3.Digitale vaardigheden 

 Overgenomen uit EU 
Kids Online onderzoek 
internetgebruik en -

vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 
VanDoninck, 2012) 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2.4 digitale vaardigheden van jongeren in België en Europa 

 

 

Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 
VanDoninck, 2012) 

 

 

 

Figuur 6.2.5 digitale vaardigheden: per leeftijdscategorie



 

  

4. Internetervaring 

Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 

risico’s bij 9- tot 16-
jarigen (D'Haenens & 

VanDoninck, 2012) 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2.6 internetervaring: frequentie van het internetgebruik 

 

5. Risico’s op het internet: blootstelling en negatieve ervaring 

 

Overgenomen uit EU 
Kids Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-

jarigen (D'Haenens & 
VanDoninck, 2012) 

 

 

 

 

Figuur 6.2.7 cyberpesten: blootstelling en negatieve beleving 
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Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -

vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-jarigen 
(D'Haenens & VanDoninck, 

2012) 

 

 

 

 

 

Figuur 6.2.8 seksuele beelden: blootstelling en negatieve beleving 

Overgenomen uit EU Kids 

Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 
risico’s bij 9- tot 16-jarigen 
(D'Haenens & VanDoninck, 

2012) 

 

 

 

 

Figuur 6.2.9 sexting: blootstelling en negatieve beleving 

 

Overgenomen uit EU Kids 
Online onderzoek 
internetgebruik en -
vaardigheden, en online 

risico’s bij 9- tot 16-jarigen 
(D'Haenens & VanDoninck, 

2012) 

 

 

 

 

Figuur 6.2.10 andere internetrisico’s 
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1.1.2.1 Aanwezigheidsattest: infoavond veilig online 
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1.2 Bijlagen project rapport 

Deze bijlagen zijn niet de volledige producten. Het zijn de belangrijkste elementen. Van 

de klasactiviteit wordt de PowerPoint zonder herhaling, een onderdeel van het 
draaiboek (filmpje+ klasgesprek) en een voorbeeld uit de bundel voor de 
privacyinstellingen van Facebook weergeven. De preventiekaart en de oplossingenkaart 
zijn een onderdeel van de ouderbrochure verder staan er in de brochure nog een 

grafiek over het voorkomen van internetrisico’s bij jongeren, verwijswebsites en een 
gouden regel. De methodieken over veilig online die passen binnen de leerdoelen van 
het vak Nederlands worden hieronder weergeven. Dit is een element van de 
leerkrachtenbundel.  
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1.2.1 De klasactiviteit 

1.2.1.1 De PowerPoint 
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1.2.1.2 Onderdeel van het draaiboek (filmpje en klasgesprek) 

Hieronder staat hoe de leerkrachten geïnformeerd werden om één van de twee filmpjes 

te tonen en het klasgesprek erna te begeleiden. 

Sexting en webcammisbruik ( dia 21- 25) 

 Werkwijze: Je toont twee filmpjes. Na elk filmpje start er een klas gesprek. Ook hier kan je 
om meer veiligheid in te bouwen ze eerst laten discussiëren in kleinere groepjes of voor 
zichzelf een mening laten noteren. De vragen die je kunt stellen worden hieronder 
weergegeven. Als laatste wordt meegegeven wat de jongeren in dergelijke gevallen kunnen 
doen? 

o De filmpjes kan je tonen door op de link te klikken. 
  

 Klasgesprek: na filmpje 1 
o Wat vonden jullie hiervan? Wat roept het filmpje bij je op? 
o Wat vonden jullie van het gedrag van de meisjes? 

 Waarom zouden zij dit doen? Wat zouden ze bereikt hebben met dit te 
doen? 

 Beseffen zij wat dit met de jongen zou kunnen doen? 
 Hoe ver zou de foto verspreid worden? 

o Wat vonden jullie van het gedrag van de jongen? 
 Wat zou het vervolg van het filmpje kunnen zijn voor de jongen? Hoe zou 

de volgende schooldag verlopen? Hoe zou de jongen zich voelen? 
o Jezelf: 

 Wat zou je zelf doen in die situatie? Als jij een van de meisjes was? En als je 
de jongen was?  

 Hoe ga jij om met je wedkamp? Hoe ver ga je zelf zodat mensen je leuk 
vinden/je liken? 

 Zowel op internet als in het echt? En zit daar een verschil in? Zo ja 
hoe voelt dit aan? 

 Heb je zelf al zoiets meegemaakt? Dat iemand je vroeg iets te doen of te 
zeggen? Heb je al van anderen gehoord dat ze zoiets meegemaakt hadden? 

 Wat leer je hieruit? 
  

! Wijs ze erop dat het verspreiden van uitdagende of beledigende foto’s/ van 
anderen strafbaar is en dat dit na aangifte op je strafblad komt! 

1.2.1.3 Onderdeel van de bundel voor de privacyinstellingen van Facebook 

Jouw profiel vinden via zoekmachines 

Als je gaat solliciteren voor een studentenjob of een echte baan kan het zijn dat een 

nieuwsgierige baas je opzoekt via Google of Bing. Zorg er dus voor dat er geen 

onnuttige informatie via deze weg bij de baas terecht komt. 

1. Ga naar “privacyinstellingen” (zie titel 3 puntje 1) en kies in de linkerkolom voor 

“Privacy”. 

2. Bewerk de instellingen naast en onder de titel: “Wie kan me opzoeken?”  
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Zorg dat achter “wie kan je opzoeken via het e-mailadres of het telefoonnummer dat je 

hebt opgegeven?” “enkel vrienden” staat. 

Zorg dat achter “Wil je dat in de resultaten van andere zoekmachines een link naar je 
tijdlijn wordt weergeven?” “Uit” staat. Zo zal je niet te vinden zijn via zoekmachines 
zoals Google.  



 

  

1.2.2 De ouderbrochure 

1.2.2.1 De preventiekaart 
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1.2.2.2 De oplossingenkaart 
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1.2.3 De leerkrachtenbundel: de methodieken voor het vak Nederlands 

Nederlands 

Leren discussiëren en goede argumenten formuleren.  

 Lespakket Privacy: Think before you post op: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/sid2010/think%20before%20you

%20post%20NL.pdf 

o 1.3 Anonimiteit: voor- en nadelen van online anonimiteit beargumenteren aan de 

hand van stellingen.(p23) 

o 3.3 Wie je kent, kan je kwetsen: stellingen over de online risico’s (p43) 

 Lespakket ‘Seks en internet: Connected op: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf 

o 8.7 Stellingenspel: stellingen rond invloed van nieuwe media op seksualiteit, 

ouders en internet, privacy en cyberpesten of positieve en negatieve aspecten van 

internet (p21) 

o 8.12: Impact en verantwoordelijkheid: aan de hand van actualiteitssituaties een 

discussie opstarten.(p33) 

 Discussie over de gevolgen van anonimiteit op het internet: http://www.i-

respect.nl/de_lessen/les/25/onzichtbaar_op_internet/25/onzichtbaar_op_interne

t/opdracht 

 Discussie over het plaatsen van zaken op internet: http://www.i-

respect.nl/de_lessen/les/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/10/de_

hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/opdracht 

 Lespakket: de juiste click (Kids in Cyberland)! dit is voor 10-12 jarigen => wat moeilijker 

maken: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_defi

nitief.pdf 

o 2.10 stellingenspel: Stellingen over wat er verantwoord is op het internet (p21) 

 Lespakket cybeperpesten op 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-

Cyberpesten%20NL.pdf 

o 1.3 Akkoord of niet: stellingen over het verschil tussen plagen en pesten, over de 

link tussen persoonlijke informatie geven en cyberpesten en over de ernst van 

bepaald online gedrag. (p28) 

 Lespakket internetSoa op http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf: 

o Les 7 Het Lagerhuis: stellingen over cyberseks. (p45) 

Communiceren: communicatieschema’s en de invloed van internet daarop. 

 Lespakket ‘Seks en internet: Connected op: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf 

o 8.8 Moeilijk of gemakkelijk? : ofwel klasgesprek over hoe communiceren, 

beïnvloedt wordt door het medium of indelen per medium (face-to-face, 

telefoongesprek, sms en chat) en dan vergelijken. (p24) 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/sid2010/think%20before%20you%20post%20NL.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/sid2010/think%20before%20you%20post%20NL.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/25/onzichtbaar_op_internet/25/onzichtbaar_op_internet/opdracht
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/25/onzichtbaar_op_internet/25/onzichtbaar_op_internet/opdracht
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/25/onzichtbaar_op_internet/25/onzichtbaar_op_internet/opdracht
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/opdracht
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/opdracht
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/10/de_hele_wereld_kijkt_mee_op_het_internet/opdracht
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf
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 Nabespreking: bij online communiceren mis je het non-verbale: hoe merk 

je dit? 

 Communiceren met vrienden of volwassenen: opdracht rond communiceren online en 

chattaal. Het gaat over het herschrijven van een tekst die aan een jongere gericht was naar 

een tekst die gericht is aan een volwassene. http://www.i-

respect.nl/de_lessen/les/24/communiceren_met_vrienden_of_volwassenen/intro

ductie 

 Communiceren: verschillenden talen hanteren afhankelijk van de situaties (zakelijke taal, 

chattaal …) http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/23/kusje18/introductie 

 Lespakket: de juiste click (Kids in Cyberland)! dit is voor 10-12 jarigen => wat moeilijker 

maken: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_defi

nitief.pdf 

o 2.6 Moeilijk of gemakkelijk: nagaan of online bepaalde zaken van communiceren 

makkelijker verlopen of niet en waarom wel of waarom niet aan de hand van 

meerkeuze vragen. (p 18) 

 Ch@dvice handboek voor pedagogen: Seks en geweld in digitale media: op 

http://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Seks_en_geweld_in_digitale_media.p

df 

o Oef 14: Words hurt: interviewen van klasgenoten en ouders over aanvaardbaar en 

onaanvaardbaar taalgebruik en nadenken over het effect van scheldwoorden. 

(p66) 

 

Beeldvorming en stereotypering op internet (invloed van massamedia, 

burgerjournalistiek en reclame). 

 Lespakket ‘Seks en internet: Connected op: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf 

o 8.17 Beeldvorming: over de boodschap die beelden meedragen, mythes en hoe 

reclame daarop inspeelt. Eveneens over stereotypering. (p48) 

o 8.18: bijlage 2 het beeld van de vrouw(onderdanigheid, schoonheidsideaal) in de 

maatschappij en relatie met porno  discussie (p 49) 

o 8.19 stereotiepe scripts over relaties en seksualiteit: hoe beïnvloedt media ons 

eigen gedrag in relaties.(p52) 

   Lespakket: de juiste click (Kids in Cyberland)! dit is voor 10-12 jarigen => wat moeilijker 

maken: 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_defi

nitief.pdf 

o 2.13 Echt of Onecht: stilstaan bij het stereotiepe beeld van mannen en vrouwen en 

het hebben over ideaalbeelden. (P25) 

 Massamedia op: http://www.schooltv.nl/docent/project/1555112/massamedia/ 

o Leren over de invloed van massamedia aan de hand van filmpjes.  

 Handboek mediawijsheid op: 

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/Handboek%20Mediawijsheid

%20versie%20website.pdf 

http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/24/communiceren_met_vrienden_of_volwassenen/introductie
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/24/communiceren_met_vrienden_of_volwassenen/introductie
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/24/communiceren_met_vrienden_of_volwassenen/introductie
http://www.i-respect.nl/de_lessen/les/23/kusje18/introductie
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/connected/Connected_def.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/Lessenpakket%20KIC%20NL_definitief.pdf
http://www.schooltv.nl/docent/project/1555112/massamedia/
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/Handboek%20Mediawijsheid%20versie%20website.pdf
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/Handboek%20Mediawijsheid%20versie%20website.pdf
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o Het nieuws: de leerlingen maken kennis met het principe burgerjournalistiek en 

mogen zelf ‘nieuws maken’. Zo leren ze kritisch kijken naar nieuws. (p 86) 

Literaire opdrachten: schrijven van teksten/brochures en afnemen van 

interviews. 

 Lespakket cybeperpesten op 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-

Cyberpesten%20NL.pdf 

o 3.3 Deal: In duo’s verzinnen de leerlingen een verhaal over cyberpesten met twee 

eindes: een goede afloop en een slechte afloop. Om hun verhaal te voorkomen 

verzinnen ze één regel om cyberpesten te voorkomen. Zo krijg je uiteindelijke een 

lijst met een aantal regels. (p66) 

 Lespakket: InternetSoa op http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf 

o Les 4: Waar of niet waar? Waargebeurde verhalen worden voorgelezen en de 

leerlingen moeten gokken of ze fictie of non-fictie zijn. Vervolgens moeten ze zelf 

een verhaal schrijven over jongeren, romantiek en het internet. Ze kunnen dan van 

elkaar raden of het waargebeurd is of niet. (P30) 

 Lespakket cybeperpesten op 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-

Cyberpesten%20NL.pdf 

o Samenvattende oefening: de helft van de leerlingen neemt een interview af met 

hun ouders over cyberpesten en de anderen werken aan een brochure voor de 

ouders over cyberpesten. (p68) 

Wat is plagiaat. 

 Lespakket Spangas Mediawhizz op 

http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/SpangasMediawhizz.pdf 

o Les 6: Kopiëren van het internet: Leerlingen leren over hoe je informatie op 

internet mag gebruiken via een clip en bijvragen.(p 19) 

http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://www.internetsoa.nl/lespakket.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://www.clicksafe.be/leerkrachten/uploads/downloads/CF-Dossier-Cyberpesten%20NL.pdf
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/SpangasMediawhizz.pdf
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ERRATA 

Zie p.6, 1.2.1 zesde regel : De projectverantwoordelijk had dit thema ―   

Lees: De projectverantwoordelijke in plaats van  ― de projectverantwoordelijk. 
 
Zie p. 13, 1.3.3.2.2 titel: De voordelen van de meest gebruikte toepassing 
Lees: gebruikte toepassingen in plaats van ― gebruikte toepassing. 
 

Zie p. 16, 1.3.3.3.5  twintigste regel: ― hoe ze veilig kunnen interenetten. 
Lees: kunnen internetten in plaats van―interenetten. 
 
Zie p. 28, 1.4.1 veertiende regel: Vanuit het schoolsetting ― 

Lees: Vanuit de schoolsetting in plaats van ― Vanuit het schoolsetting ― 
 
Zie p.29, 1.4.3 eenentwintigste regel: Deze doelstelling kunnen ― 
Lees: Deze doelstellingen kunnen in plaats van ― Deze doelstelling kunnen ― 
 
Zie p. 56, literatuurlijst tweed regel: Thomas Moorre Kempen: Childfocus 
Lees: Thomas More in plaats van ― Thomas Moorre ― 
 
Zie p.60, 1.1.1.1 tweede regel: ― een studente van de Thomas Moore Kempen 

Lees: Thomas More in plaats van ―Thomas Moore 
 
Zie p. 61, 1.1.1.1 vierde regel: ― de naam van mijn school: Thomas Moore 
Lees: Thomas More in plaats van ― Thomas Moore 

 

 


