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V o o r w o o r d   

In het kader van het laatste jaar bachelor in de orthopedagogie hebben we dit projectboek rond het 

thema „internetopvoeding in de leefgroep‟ uitgewerkt. Het thema is een onderwerp dat ieder van ons 

direct aansprak. Dit echter om verschillende redenen. De belangrijkste reden waarom we voor dit 

project kozen, is dat het thema weinig tot niet bekend is bij ons ondanks de vele aandacht en 

mediapubliciteit rond het internet. Er zijn m.a.w. meerdere kanten aan dit nieuwe medium: er zijn 

namelijk voordelen maar ook risico‟s verbonden aan het internet. Maar hoe maak je dit duidelijk aan 

een opvoeder? En aan een kind uit de leefgroep? 

De keuze voor dit onderwerp heeft ons als groep samengebracht met de opdracht om 

leefgroepbegeleiders te informeren omtrent internetopvoeding in de leefgroep en hen te helpen bij 

deze vorm van opvoeden in de praktijk. 

 

De tijd was kort en er was veel te doen, wat ons soms ontmoedigde. Maar samen zijn we er geraakt, 

samen hebben we bereikt wat we wilden namelijk internetopvoeding in de leefgroep mogelijk maken 

aan de hand van kant-en-klare theorie en een leuk spel. 

 

Het verwezenlijken van het project heeft veel van ons gevraagd maar we stonden er niet alleen voor. 

Met deze reden willen we een aantal personen bedanken die niet alleen een hulp waren op inhoudelijk 

vlak maar waarbij we ook op veel steun hebben kunnen rekenen.  

 

Vooreerst hebben we gedurende het hele proces mogen rekenen op Davy Nijs als projectindiener. We 

danken hem voor zijn naaste begeleiding en aanmoedigende woorden. Door de grote interesse die hij 

heeft voor het thema, kon hij ons een andere invalshoek bieden en ons bijstaan wanneer we even de 

weg kwijt waren.  

Daarnaast konden we rekenen op de steun van onze projectverantwoordelijke Lieve Billen, niet alleen 

stond ze elke week voor ons klaar met een luisterend oor maar ze trachtte ook steeds een concreet 

antwoord te bieden op onze vragen. 

Op theoretisch vlak konden we steunen op de hulp van Gerard Gielen. Ook hij stond steeds klaar voor 

onze vragen en probeerde ons verder te helpen waar mogelijk. 

 

Zonder de medewerking van een aantal voorzieningen hadden we geen antwoord kunnen bieden op de 

projectvraag die ons gesteld werd. De voorzieningen die ons met open armen ontvangen hebben 

tijdens onze internationale studie willen we dan ook bedanken. Graag willen we als eerste het 

personeel van het Dr. Leo Kannerhuis, een voorziening voor personen met een autisme spectrum 

stoornis in Doorwerth, danken om ons op de goede weg te helpen. Ze waren een groot voorbeeld voor 

onze toespitsing van internetopvoeding op de leefgroep.  

Stichting Mijn kind online, met Remco Pijpers als directeur, was een grote hulp voor onze theorie door 

middel van zijn boeken en ons gesprek tijdens de internationale studie.  

Vervolgens willen we ook het personeel van Digibewust bedanken omdat ook zij een bron van 

informatie waren voor het vinden van een antwoord op onze projectvraag.  

 

In eigen land konden we rekenen op de deskundigheid van Link in de Kabel en MPC Ter Bank.  

Link in de Kabel is een organisatie die jongeren computerkansen geeft. Ze organiseren 

computeruurtjes, vormingen, enz. Ze hebben ons goed op weg geholpen om de theorie naar de praktijk 

te vertalen.  

MPC Ter Bank is een voorziening voor kinderen met een verstandelijke handicap en/of ernstige 

sociaal- emotionele problemen. Vooral Erik heeft ons laten zien hoe men in MPC Ter Bank omgaat 

met internetopvoeding in de leefgroep.  

Ook willen we De oever ,met name huis 17 bedanken. Deze voorziening vangt jongeren op waarvan 

de opvoedingssituatie als problematisch ervaren wordt.  Het personeel ervan was bereid om hun 

ervaringen rond het internet met ons te delen.  
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Ten slotte willen we het personeel van het Centrum voor Informatieve Spelen in Leuven bedanken 

omdat zij ons nieuwe inzichten hebben gegeven voor onze praktische implementatie, zodat we 

uiteindelijk een geslaagd resultaat hebben behaald. 

 

Naast onze mentoren en de bezochte voorzieningen die ons op inhoudelijk vlak geholpen hebben 

willen we graag onze vrienden, familie en partners bedanken voor hun steun en toeverlaat, die tijdens 

deze korte maar leerrijke periode erg welkom was. Ook zij verdienen hier een vermelding. Ze hebben 

ons aangemoedigd als we het even niet zagen zitten en geluisterd naar onze zorgen wanneer we even 

ontmoedigd waren. Bovendien maakten ze tijd vrij om ons projectboek na te lezen en feedback te 

geven zodat we tot een resultaat zijn gekomen waar we met zijn allen trots op zijn. 

 

Hasselt, december 2008 
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I n l e i d i n g  

Het internet kan je niet meer wegdenken uit deze tijd. Het is een fenomeen geworden waar je niet 

meer omheen kan. Opvoeders voeden hun kinderen in het dagdagelijkse leven op met normen en 

waarden. Ze zien erop toe dat kinderen geen dingen doen of ondergaan waar ze nog niet aan toe zijn. 

Waarom zou dit op internet anders moeten zijn? 

 

“Internet is een fascinerend medium, maar het moet wel leeftijdsadequaat aangeboden worden. 

We laten onze kinderen ook niet meteen op de weg fietsen, eerst op de stoep met ons erbij en 

zo, aansluitend op het kind verder. Het kind wordt niet volwassen geboren. Het heeft de 

volwassene nodig om zijn of haar wereld te begrenzen en ervaringen op waarde te leren 

schatten. De vergelijking met het fietsen kan nog verder worden doorgetrokken. Het probleem 

is niet het fietsen, maar de situatie waarbinnen zij zich met de fiets moeten bewegen. Kinderen 

leren erg makkelijk met computers omgaan, maar dat wil niet zeggen dat de situaties waarin 

zij zich begeven op hen afgestemd zijn. Het is het kind eigen om te exploreren en zo de wereld 

te ontdekken; het is de adolescent eigen om de wereld te veroveren en aan zich te 

onderwerpen. Het is niet voor niets dat we grenzen stellen aan fietsen en autorijden.”  

(Delfos, 2008, p. 15) 

 

Kinderen en jongeren van vandaag leven in een wereld boordevol nieuwe media, met als belangrijke 

vertegenwoordiger het internet. Uren slijten ze achter de P.C. maar wat doen ze dan precies? Dit is een 

vraag die vele ouders en opvoeders zich stellen wanneer ze hun kinderen op de computer bezig zien. 

Opvoeders weten vaak niet waar cliënten mee bezig zijn, waardoor de begeleiding bemoeilijkt wordt 

of zelfs overbodig lijkt. Maar niets is minder waar. 

Cliënten bewandelen het internetpad, nietsvermoedend dat er mogelijke gevaren kunnen schuilen. Ze 

hebben begeleiding nodig van volwassenen die hier wel van op de hoogte zijn en hen helpen dit pad te 

doorlopen. 

 

“De nieuwe media brachten heel wat verandering teweeg in de leefwereld van jongeren: 

chatten, bloggen en vloggen (het bijhouden van een videodagboek), digitale muziek, sociale 

netwerken, (online) computerspellen, delen van eigen filmpjes op YouTube, het aanmaken en 

onderhouden van een eigen website. Deze veranderingen in de leefwereld van jongeren 

hebben een directe invloed op de begeleiding van jongeren.” (Alert, 2008, p. 26)  

 

Hier spreken we dan ook van internetopvoeding. We willen door middel van open communicatie niet 

enkel het kind beschermen tegen de mogelijke gevaren. We trachten het ook weerbaar te maken en het 

er op een adequate manier leren mee om te gaan. We mogen natuurlijk ook niet de goede kanten van 

het internet vergeten. Want:  

 

“Nieuwe media zijn niet alleen een kans om de integratie van jongeren te vergroten en de 

groei naar zelfontwikkeling en zelfstandigheid te stimuleren, maar zijn een extra manier om 

met jongeren in gesprek te gaan over hun leefwereld.” (Alert, 2008, p. 26) 

 

We richten het spel tot de leeftijdsgroep van tien jaar tot veertien jaar. Deze jongeren zijn op deze 

leeftijd helemaal ondergedompeld in de virtuele wereld. Ze hebben nog de kans om te leren en zich 

bewust te worden van zowel de gevaren als de voordelen. We willen zowel preventief werken naar de 

toekomst toe, maar ook problemen in het heden aanpakken.  

 

Door informatie op te zoeken over internetopvoeding, en steeds op Nederlandse boeken en websites te 

stoten, beseften we dat er in Nederland al verder was nagedacht over het concept „internetopvoeding. 

Om deze gedachten verder uit te spitten, zijn we tijdens onze internationale studiereis een aantal 

voorzieningen in Nederland gaan bezoeken. Om een beeld te krijgen van internetopvoeding in de 

praktijk hebben we de stichting Dr. Leo Kannerhuis bezocht. Hier kregen we een duidelijk beeld van 
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hoe internetopvoeding kan plaatsvinden. Achteraf zijn we de vergelijking gaan maken met de 

leefgroepen in België.  

Om onze theorie verder uit te breiden en om ons te verdiepen, zijn we langsgegaan bij Remco Pijpers, 

de directeur van Mijn kind online, en bij de dienst „Digibewust‟. Beide organisaties zijn voorzieningen 

die werken aan het besef van kinderen over internet en internetopvoeding .We hebben een duidelijk 

beeld gekregen van wat zij verstaan onder internetopvoeding. Op deze manier zijn we beginnen 

nadenken wat de mogelijkheden waren voor ons product, om internetopvoeding om te zetten in de 

praktijk.  

 

Met al deze informatie in ons achterhoofd zijn we dieper gaan nadenken over de vraag: „op welke 

manier kan de leefgroepbegeleider aan internetopvoeding doen?‟. Daarom hebben we een theoretisch 

kader uitgewerkt waarin allereerst een aantal definities rond internetopvoeding besproken worden. 

Deze definities zijn terug te vinden in verschillende bronnen zoals boeken, tijdschriften, brochures 

enzovoort. We hebben deze definities kritisch bekeken en besloten een eigen definitie op te stellen die 

naar onze mening het best beschreef wat internetopvoeding inhoudt. Deze definitie is ons uitgangspunt 

en vormt m.a.w. de basis van het project(boek). 

Omdat ons project over internetopvoeding handelt, was het nodig beide begrippen apart te bespreken. 

We hebben daarom zowel het deel rond opvoeden als het deel rond internet belicht. Vervolgens 

hebben we een deel 'internetopvoeding in de praktijk' toegevoegd om duidelijk te maken hoe men 

internetopvoeding in de praktijk kan omzetten. Tijdens de studiedag „internet in de leefgroep en 

daarbuiten‟ bleek dat hier een enorme vraag naar was. Tenslotte hebben we gekeken wat de toekomst 

nog in petto kan hebben. Na het theoretische gedeelte, leggen we ons toe op de praktische 

implementatie. Het interactieve internetspel, dat kan gebruikt worden om internetopvoeding in de 

leefgroep te geven, is een feit. 



10 

 

D e e l  1 :  t h e o r e t i s c h e  a c h t e r g r o n d  

1 Wat is internetopvoeding? 

De titel van ons project is „internetopvoeding in de leefgroep‟. Vooraleer we een beeld kunnen vormen 

van de internetopvoeding in een leefgroep, is het volgens ons belangrijk om een duidelijk antwoord te 

krijgen op de vraag „wat is internetopvoeding nu precies?‟. Daarom hebben we een onderzoek gestart 

naar de mogelijke definities die circuleren. Zo krijgen we een beeld van wat men verstaat onder 

internetopvoeding. Door kritisch te kijken naar de bestaande definities en door onze mening te 

verwoorden, hebben we onze eigen definitie van internetopvoeding opgesteld. Tenslotte hebben we de 

verkregen informatie van de verschillende bezoeken aan voorzieningen in functie van ons project 

kritisch bestudeerd. 

1.1 DEFINITIES 

“Expliciet zijn in je eigen gedrag en in keuzes, zelf model staan voor een verantwoord, gezond 

en veilig internetgebruik. Het is aan ouders, leerkrachten, opvoeders om hun eigen 

internetopvoeding vorm te geven.” (Valcke & De Craene, 2007, p. 165) 

 

Wat we in deze definitie vooral missen, is het feit dat er volgens ons communicatie moet plaatsvinden 

tussen opvoeders en de kinderen. Wij vinden dat internetopvoeding een wederzijds leerproces is en er 

niet alleen eenrichtingsverkeer moet zijn van de ouder naar het kind. Waar we het wel mee eens zijn, 

is dat je als ouder het goede voorbeeld moet geven. Je kan niet verwachten dat je kinderen veilig op 

het internet zullen surfen wanneer je dit zelf niet doet. Als opvoeder ben je als het ware een rolmodel 

voor het kind. 

 

“Kinderen moeten op hun weg naar volwassenheid begeleid worden, ook als het gaat om 

kennismaking met de digitale wereld. Hoe moet je dit doen? Door belangstelling te tonen en te 

vertrouwen op de dingen die je wél weet.” (Pardoen & Pijpers, 2006, p. 27) 

 

De auteurs van „Verliefd op internet‟, Justine Pardoen en Remco Pijpers (2006), halen een belangrijk 

item aan. Opvoeders voeden kinderen op tot volwassen mensen, maar in de digitale wereld is dit niet 

zo vanzelfsprekend. Wij vinden dat er ook in de digitale wereld een opvoeding moet plaatsvinden en 

hechten hier veel belang aan. Waar we niet mee akkoord gaan, is het feit dat ze in deze definitie praten 

over vertrouwen hebben in de dingen die je wel weet. Opvoeders zouden op zijn minst de basiskennis 

van internet moeten hebben om een kind een goede internetopvoeding te kunnen geven.  

 

Pardoen, J. & Pijpers, R. (2005) maken opsplitsingen omtrent de omschrijving internetopvoeding: 

 

 “Internetopvoeding 6 tot 9 jaar  

Zodra kinderen leren lezen en schrijven, kunnen ze in principe zelfstandig het web op. Het 

liefst gaan ze direct naar een leuke kindersite om spelletjes te doen, animaties te bekijken, 

kinderliedjes te beluisteren of korte verhaaltjes te lezen. Soms vinden ze het op deze 

leeftijd al leuk om zelf een homepage maken, wat op veel kindersites heel makkelijk is.” 

(Pardoen & Pijpers, 2005, p. 111) 

 

Wij merken zelf dat kinderen steeds vroeger gebruik maken van het internet. Op jonge leeftijd kunnen 

ze al goed overweg met spelletjes en dergelijke. Je hoort hen praten met leeftijdsgenoten over een 

nieuw spel online. In deze definitie missen we heel sterk het opvoedende karakter. Dit is volgens ons 

meer een beschrijving van wat kinderen graag doen op internet.  

 

 “Internetopvoeding 9 – 13 jaar 

Vanaf groep 6 leren uw kinderen het web steeds beter kennen. Ze gebruiken het internet 

vaker, zijn langer online en ontdekken beetje bij beetje de schat aan informatie, 
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communicatiemogelijkheden en vermaak die in cyberspace verborgen ligt. Net als jongere 

kinderen vinden ze het leuk om te spelen op een paar favoriete sites, muziek te beluisteren 

en clips te bekijken, te mailen met vriendjes of familieleden en om zelf een homepage te 

maken.  

 

Zodra een kind een jaar of 9 is, wordt het belangrijk om duidelijke afspraken te gaan 

maken over wat er op internet wel en niet mag. Rond die leeftijd krijgen ze ook een 

grotere belangstelling voor internet en alles wat dat te bieden heeft. Op veel basisscholen 

wordt internet vanaf groep 6 vaak ook structureler ingezet binnen het onderwijs en thuis 

krijgen ze vaak al veel vrijheid om zelfstandig te gaan surfen en kletsen via MSN.  

 

Het gebruik van een kindveilige browser is voor deze leeftijdgroep te kinderachtig. Voor 

groep 5 gaat dat nog wel, maar een kind in groep 6 is toe aan meer vrijheid en kan het ook 

aan om meer verantwoord gedrag te leren. Velen hebben via thuis al een eigen email adres 

en als ze zelfstandig gaan surfen, ontdekken ze vanzelf de mogelijkheid om te kunnen 

chatten.  

 

Hoe ouder de kinderen zijn in deze leeftijdsgroep, hoe meer ze gaan chatten. Ook aan het 

echte surfen (rondzwerven over het net) wordt steeds meer tijd besteed. Niet alleen om 

informatie te zoeken voor schoolopdrachten, maar vooral om leuke nieuwe sites te 

ontdekken. Gewoon voor de „fun‟. Misschien dat een vroege whizzkid zich zelfs al op het 

hacken stort.” (Pardoen & Pijpers, 2005, pp. 117-118) 

 

In Nederland wordt er niet gewerkt met „leerjaren‟, maar met „groepen‟. Onder groep 5 worden 

kinderen van 8 en 9 jaar verstaan, in groep 6 vinden we meestal kinderen van 9 tot 10 jaar terug. 

Deze leeftijdsgroep staat volgens ons duidelijk verder op het gebied van internet. We zijn het volledig 

eens met het feit dat deze leeftijdsgroep niet meer beschermd moet worden met een kindveilige 

browser. Weerbaar maken tegen de gevaren van internet is volgens ons nodig om verantwoordelijk 

met internet te kunnen omgaan. We moeten zoeken naar een goede balans tussen het beschermen en 

weerbaar maken van het kind. Oudere kinderen gaan veel meer chatten en het sociale luik van internet 

wordt steeds belangrijker. We vinden dat hier dan ook zeker rekening mee moet worden gehouden bij 

de internetopvoeding van kinderen die evolueren naar de puberteit.  

 

 “Internetopvoeding 13 jaar en ouder 

Kinderen groeien op en moeten leren om geheel zelfstandig en op een verantwoorde 

manier met het internet om te gaan.  

 

Dat betekent natuurlijk niet dat je als ouder je handen van de opvoeding moet aftrekken. 

Integendeel. Praat met uw kinderen over wat ze leuk vinden op het internet en vraag ze 

wat ze doen als ze elders aan het surfen zijn. Niet om ze te controleren, maar om te 

begrijpen waar ze mee bezig zijn en ze te kunnen begeleiden als ze dat nodig hebben. 

Voortdurend checken wat ze nu weer uitspoken op het web of in een chatbox heeft echt 

geen zin. 

Maar blijf wel in gesprek, weet wat ze doen, toon oprechte interesse en zorg dat u er bent 

als er iets verkeerd gaat.” (Pardoen & Pijpers, 2005, p. 132) 

 

Hetgeen dat we hier zeer belangrijk vinden, is het feit dat ze duidelijk het gesprek aanhalen. Blijven 

praten met je kind geeft volgens ons een grote meerwaarde aan de internetopvoeding. Zo weet het kind 

dat het steeds kan terugvallen op de opvoeders wanneer een probleem zich voordoet op internet . In de 

drie bovenstaande definities is een duidelijke lijn merkbaar; jongere kinderen moeten meer worden 

beschermd. Naarmate ze ouder worden, wordt weerbaar maken belangrijker. Wij zijn het hier volledig 

mee eens en streven ernaar de juiste balans hiervan te ontdekken. 
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1.2 EIGEN DEFINITIE 

Zoals hierboven is gebleken, zijn er verschillende invalshoeken om naar internetopvoeding te kijken. 

Wij vinden het vooral belangrijk dat er communicatie plaatsvindt tussen het kind en de opvoeder. 

Sommige definities haalden dit aan, anderen niet. „Mijn Kind Online‟ duidt op een zeer belangrijk 

aspect in de internetopvoeding; het beschermen en weerbaar maken. Dit moeten we zeker in onze 

definitie verwerken omdat dit volgens ons één van de belangrijkste uitgangspunten van 

internetopvoeding inhoudt. 

 

Samengevat betekent internetopvoeding voor ons het volgende: 

“Onder internetopvoeding verstaan wij een open communicatie tussen cliënt en opvoeder. Dit is om de 

cliënt op een verantwoorde manier te leren om gaan met internet, zowel met de positieve als de 

mogelijke negatieve aspecten ervan. Er moet een balans zijn tussen beschermen en weerbaar maken. 

Naarmate de ontwikkeling vordert, wordt er meer nadruk gelegd op het weerbaar maken van de 

jongere. Van de opvoeder wordt een minimum aan kennis verwacht omtrent computer- en 

internetgebruik”. 

 

Automatisch komen er ook enkele vragen bij ons op. Hoe kunnen opvoeders de communicatie met het 

kind aangaan? Hoe ontwikkelen jongeren zich en vanaf wanneer wordt weerbaar maken belangrijk? 

Wat zijn de huidige trends en kennen opvoeders hier voldoende van? 

Dit zijn vragen die we door het maken van deze paper willen verduidelijken. Om onze definitie kracht 

bij te zetten, zullen we verder in dit werk enkele theorieën erbij halen en verduidelijken.  

Omdat we veel geleerd hebben uit de bezoeken aan Nederland, willen we deze eerst aanhalen en 

verwerken. De informatie hieruit is belangrijk voor de verdere uitwerking van dit werk. 

1.3 REFLECTIES UIT DE ORGANISATIEBEZOEKEN 

We hebben veel geleerd uit onze bezoeken aan de verschillende organisaties in Nederland en zijn tot 

verscheidene inzichten gekomen. Vooral van het bezoek aan het Leo Kannerhuis en Remco Pijpers 

hebben we veel opgestoken. 

 

Een belangrijk gegeven is dat we de ouders moesten betrekken bij het hele gebeuren rond 

internetopvoeding in de leefgroep. Dit werd namelijk ook gedaan in het Leo Kannerhuis. De ouders 

zijn niet weg te denken uit het hele opvoedingsgebeuren, ook al verblijven de kinderen door de week 

in een voorziening. Saskia Timmers van het Leo Kannerhuis vertelde ons dat zij voor de ouders een 

infoavond organiseren om hen te informeren over het hele internetgebeuren in de leefgroep. Dit is 

eveneens goed om de ouders te ondersteunen. Ook zij hebben het niet altijd gemakkelijk om een kader 

aan hun kind mee te geven omtrent internetopvoeding. Op deze infoavond krijgen de ouders de kans 

om mee in discussie te gaan en mee te denken naar mogelijke oplossingen.  

We zouden graag willen dat dit ook toegepast wordt in voorzieningen voor jongeren in België. In een 

leefgroep worden vaak bepaalde regels opgesteld rond het gebruik van internet. Dit biedt de jongeren 

structuur, maar eveneens bescherming. Onder deze bescherming verstaan we bijvoorbeeld een 

afspraak dat er niet naar leeftijdsinadequate websites mag gesurft worden. Belangrijk is dat deze 

aanpak ook thuis wordt verder gezet. Wanneer de jongere deze regels en afspraken in de leefgroep 

moet naleven, maar thuis mag doen wat hij wil, heeft dit dan nut? Tijdens ons bezoek aan een 

leefgroep van Ter Bank in Leuven kregen we een voorbeeld hiervan: een veertienjarige jongen kocht 

een computerspelletje dat geschikt was voor de leeftijd van zestien jaar. In de leefgroep werd hem 

gezegd dat dit spelletje niet gespeeld mocht worden en waarom niet. Maar wanneer de jongen in het 

weekend naar zijn ouders ging, werd dit spelletje hem helemaal niet verboden. In een andere leefgroep 

van Ter Bank kregen we van een opvoedster te horen dat een jongen thuis met zijn hand voor zijn 

ogen voorbij de computer moest lopen wanneer zijn vader surft op het internet. Dit omdat zijn vader 

naar „blote vrouwen‟ zat te kijken.  

Wij zijn van mening dat de regels die gesteld worden in de leefgroep moeten doorgetrokken worden 

naar de thuissituatie. In de opvoeding van het kind in een leefgroep staan de ouders en de opvoeders 

best op één lijn. Daarom is het belangrijk dat ouders de basiskennis van internet hebben en weten wat 
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de positieve kanten en de risico‟s van internet zijn. Als je als ouder niet op de hoogte bent van wat er 

op internet te vinden is, is het moeilijk om hier regels en afspraken rond te maken met je kind. Daarom 

vinden wij het belangrijk dat er een infoavond georganiseerd wordt voor de ouders. Dan kunnen ze 

kennismaken met internet en het belang zien van regels hieromtrent. Er kan duidelijk gemaakt worden 

waarom deze regels zowel in de leefgroep als thuis zouden moeten worden toegepast.  

Ouders zijn hierin een niet te missen schakel en dus ook niet uit internetopvoeding weg te denken. 

Internet is eveneens een aspect van de opvoeding.  

 

De leefgroepen die we in België hebben bezocht, hielden geen van allen een info- avond voor de 

ouders. Misschien zijn er andere voorzieningen in ons land waar deze infoavonden wel plaatsvinden, 

maar deze hebben we niet bezocht. Naar onze mening zou elke voorziening, die werkt met jongeren, 

dit moeten organiseren. Internet is een belangrijk gegeven in de huidige jongerencultuur. Daarom is 

het volgens ons nodig dat ouders de online activiteiten van hun kind blijven volgen. De opvoeders van 

deze tijd zijn meestal niet opgegroeid met internet. Enkele ouders zullen wel overweg kunnen met 

internet, maar dit uit interesse of omwille van hun werk. Er zijn ook ouders die helemaal geen idee 

hebben wat deze online wereld precies inhoudt. De ouders die met internet kunnen werken, kennen 

internet vaak ook maar oppervlakkig. Hier kan een infoavond voor de ouders, met als onderdeel de 

basisuitleg van internet, iets aan veranderen. Op deze manier kunnen de ouders zich bewust worden 

van het hele internetgebeuren, inclusief de gevaren en de voordelen. Deze infoavond kan ook de open 

communicatie bevorderen tussen de opvoeders en de ouders. Wij hechten hier ook zelf zeer veel 

belang aan.  

We willen eveneens een open communicatie tussen de opvoeders en de cliënten proberen te creëren. 

Dit door middel van een spel met o.a. stellingen die discussies teweeg kunnen brengen. We moeten er 

echter op toezien dat we de open communicatie tussen opvoeders en ouders niet gaan verwaarlozen. 

 

Wat ons vooral duidelijk werd tijdens de internationale studie, was dat Nederland op vlak van 

internetopvoeding veel verder staat dan België. In het Leo Kannerhuis maken ze gebruik van hun 

zelfgemaakte digitoets en internetwijzer. We vinden dat soortgelijke initiatieven ook zouden moeten 

worden ingevoerd in België. De digitoets peilt naar de kennis van de jongere omtrent internet. De 

opvoeders testen zo hoe verantwoord het kind hiermee kan omgaan. Een voorbeeld hiervan is hoe 

goed je jezelf kan beschermen op het gebied van sociale onaanvaardbaarheden. Deze digitoets is een 

goed initiatief waardoor duidelijk wordt hoe een jongere scoort op bepaalde gebieden. Doordat het 

Leo Kannerhuis deze digitoets zelf ontwikkeld heeft, is het eigendom van deze instelling en zijn er 

online geen voorbeelden beschikbaar van deze werkvorm. Wanneer een jongere minder scoort op een 

thema is dit een teken dat hij hier meer ondersteuning in nodig heeft. Deze wordt door de opvoeders 

dan ook gegeven. Dit is een belangrijk middel om de bewustwording van de jongeren aan te sterken en 

hen met internet te leren omgaan.  

De internetwijzer bepaalt vanaf welke leeftijd je een bepaalde activiteit op internet mag doen. Je mag 

volgens deze wijzer bijvoorbeeld chatten vanaf tien jaar. Het is belangrijk dat je kinderen grenzen 

oplegt in de opvoeding. Op het gebied van internet is dit niet anders. De internetwijzer is een zeer 

handig middel om deze grenzen aan te geven. Wanneer Saskia Timmers ons over deze middelen 

vertelde, stonden we wel versteld. In België hebben we nog niet gehoord over het bestaan van 

dergelijke middelen. We vonden dit dan ook een geweldige „uitvinding‟ van onze noorderburen. We 

vinden dat ze in Nederland reeds hebben bereikt waar we in België nog naar streven.  

 

Onze vraag is echter of internetopvoeding wel een ingang zal vinden in België. We hebben de indruk 

dat er bij de opvoeders hiervoor geen interesse is, omdat de term „internetopvoeding‟ nog onbekend is. 

Wanneer we een gesprek hadden met een opvoedster van Ter Bank, vertelde ze ons dat de oudere 

opvoeders regelmatig weerstand bieden tegen de computer en het internet. Een vorming hieromtrent 

zou dan ook niet met veel enthousiasme worden onthaald. Ze vonden een vorming niet nodig en zelfs 

nutteloos.  

Een opvoedster van De Oever in Hasselt liet de jongeren begaan op het internet. De geschiedenis werd 

niet nagekeken en ze vertrouwde haar gasten volledig. Wanneer we haar vroegen of ze wist wat MSN 

was, haalde ze aan dat ze de gasten er wel eens mee bezig zag, maar dat ze niet wist wat het exact 

inhield. Wanneer één van de gasten in de leefgroep het scherm wegdraaide, ging ze wel kijken wat ze 
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aan het doen was. Wanneer ze dan zag dat er foto‟s op Netlog werden geplaatst, zag ze hier geen 

kwaad in. Wij stellen ons dan de vraag hoe snel je een website kan sluiten? Je moet maar één keer 

klikken op het kruisje en niemand ziet nog waar je mee bezig was. We hebben het gevoel dat de 

opvoeders in de Belgische leefgroepen „minder bewust‟ omgaan met het hele gebeuren rond internet. 

Het lijkt alsof ze zich hier minder voor interesseren. Omdat internet een belangrijk gegeven is in de 

jongerencultuur, vinden we dat alle opvoeders hier een vorming of scholing rond zouden moeten 

krijgen. Hoe kun je jongeren opvoeden rond internet en hen weerbaar maken als je als opvoeder niets 

begrijpt van het internet? In het Leo Kannerhuis kregen we te horen dat nieuwe opvoeders een training 

moeten volgen van één dag. Hierin werd ook een deel rond internet verwerkt. In deze training zie je 

duidelijk dat er samenhang is tussen de kennis van het internet en de leeftijd van de opvoeders. De 

jongere opvoeders staan veel dichter bij de jongeren en het internetgebeuren. Een gevaar hiervan is 

echter dat ze de risico‟s van de online- wereld niet meer zien. De oudere opvoeders daarentegen staan 

eerder kritisch tegenover het internet en zien vooral de negatieve aspecten.  

Omwille van al de middelen en kennis omtrent internetopvoeding, lijkt het ons dat Nederland veel 

bewuster hiermee bezig is dan België. De opvoeders lijken er ook meer interesse in te tonen dan bij 

ons. Daarom hebben we, na onze internationale studie, veel bewondering gekregen voor onze 

noorderburen. 

 

We hebben de indruk dat ouders en opvoeders in België ervan uitgaan dat kinderen een kader hebben 

om op een verantwoordelijke manier op internet te surfen. Dit kader zou hen zeggen hoe ze zich 

moeten gedragen op MSN, welke sites best niet bezocht kunnen worden enz. Dit kader kunnen de 

kinderen niet vanzelf hebben, terwijl ouders en opvoeders vaak denken dat dit wel het geval is. We 

geven de kinderen mee hoe ze een straat moeten oversteken; over het zebrapad, links rechts en nog 

eens links kijken en als het veilig is kan je oversteken. Zulk kader zouden we ook moeten meegeven 

aan kinderen wanneer ze surfen op internet. Een regel in dit kader kan zijn: wanneer je chat met een 

vreemd persoon geef je niet zomaar je contactgegevens. Wanneer je kinderen offline een kader 

meegeeft, moet je dit volgens ons online ook doen. Vele kinderen brengen veel tijd door op het 

internet en daarom is dit online kader zeker van belang. Zoals we als opvoeders de kinderen waarden 

en normen meegeven in het dagelijkse leven, zo moeten we deze ook meegeven in de online wereld. 

Bijvoorbeeld respect hebben voor elkaar; je scheldt op straat ook niet zomaar iemand uit. Doe het 

daarom via MSN ook niet.  

  

Het lijkt ons dat er in België eerst iets moet gebeuren, vooraleer er actie wordt ondernomen. Wanneer 

er in de krant een artikel verschijnt dat meisjes zich prostitueren via internet voor belwaarde, komen er 

ineens ontelbare reacties van ouders. Wanneer er niets in de krant staat, of op televisie komt, wordt 

hier niet over gesproken. Wanneer er dan eens iets vermeldenswaardig gebeurt, focussen ze zich 

vooral op de gevaren, de negatieve kant. Maar volgens ons moet hen eveneens duidelijk gemaakt 

worden dat internet ook positieve kanten heeft. Je kan er informatie opzoeken, nieuwe mensen leren 

kennen, sociale contacten onderhouden enz. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders en opvoeders 

zich bewust worden van internet in zijn geheel; zowel de risico‟s als de positieve kanten. We willen 

namelijk niet dat er steeds iets „slechts‟ moet gebeuren, vooraleer er iets ondernomen wordt.  

 

Op het eerste zicht lijkt het alsof er bij ons geen aparte voorzieningen bestaan omtrent internet en 

internetopvoeding. In Nederland heb je o.a. Digibewust en Mijn Kind Online. In België houdt Child 

Focus en Kind en Gezin zich gedeeltelijk bezig met internetopvoeding. Een aparte voorziening in 

België zou de maatschappelijke bewustwording van ouders en opvoeders in ons land misschien ten 

goede kunnen komen.  

 

Opvoeders zijn referentiepersonen voor jongeren. De meeste jongeren kijken op naar hun opvoeders 

en spiegelen zich vaak aan hen, zoals o.a. bij de vorming van hun waarden–en normenstelsel. 

Opvoeders hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer je als ouder niet weet wat internet inhoudt, en niet 

weet wat je er allemaal kan doen, kan je moeilijk een voorbeeld zijn. Daarom moeten ze weten waar 

de kinderen mee bezig zijn. Ze kunnen ook altijd zelf eens op pad gaan op het internet. Ze kunnen zelf 

informatie opzoeken, chatten, een spelletje spelen enz.  
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1.3.1 Besluit 

Uit onze reis is duidelijk gebleken dat Nederland op gebied van internetopvoeding verder staat dan 

België. Volgens ons komt dit vooral omdat ze er veel bewuster mee omgaan. Ze lijken ook meer 

geïnteresseerd te zijn in het hele gebeuren rond internetopvoeding. Misschien komt dit omdat er in 

Nederland aparte voorzieningen hieromtrent bestaan zoals o.a. Mijn Kind Online. Wanneer in België 

ook dergelijke voorzieningen worden opgericht, kan dit een aanzet geven voor de bewustwording van 

de ouders en opvoeders. De leefgroepen kunnen dan een duidelijk beleid en aanpak rond 

internetopvoeding opstarten. Wij vinden dat er daarom een zekere basiskennis van de opvoeder vereist 

is. Een training hieromtrent is dus een meerwaarde volgens ons. Wij zijn van mening dat je als 

opvoeder levenslang moet leren en je vaak zal moeten bijscholen. Het gaat hier dan niet enkel om 

bijscholing omtrent bepaalde stoornissen of aanpak van een stoornis, maar ook omtrent internet. 

Wanneer er regels en afspraken worden opgesteld, is het belangrijk de kinderen hier ook bij te 

betrekken en steeds open te blijven communiceren. 

 

Om dit te realiseren wordt een open communicatie tussen opvoeders en ouders vereist. Ouders zijn 

namelijk niet weg te denken uit de opvoeding van het kind. Deze open communicatie kan bijvoorbeeld 

bereikt worden door een infoavond te organiseren voor de ouders. Op deze infoavond wordt dan door 

de opvoeders duidelijk gemaakt waarom het belangrijk is hiermee bezig te zijn en wat de regels en 

afspraken in de leefgroep rond internet zijn. Er kan dan aan ouders gevraagd worden deze regels thuis 

ook in zekere mate toe te passen, zodat ze beiden op één zelfde lijn staan in de internetopvoeding. 

 

Wanneer ouders en opvoeders over een zekere basiskennis beschikken omtrent het internet, kunnen zij 

als goede referentiepersonen fungeren, waaraan de jongere zich kan spiegelen. Zo is het makkelijker 

om de jongere online waarden en normen mee te geven, zoals dit nu reeds offline gebeurt. 



16 

 

2 Opvoedingsmodellen 

Wanneer we denken aan internetopvoeding, is er enerzijds het aspect internet en anderzijds het aspect 

opvoeding. Om een beeld te krijgen van wat internetopvoeding inhoudt, is het volgens ons belangrijk 

om te kijken naar belangrijke opvoedingsmodellen. Wij zijn van mening dat het opvoeden in het 

dagelijkse leven, m.a.w. het offline opvoeden, ook doorgetrokken moet worden naar het opvoeden in 

verband met het internet, of anders gezegd het online opvoeden.  

Eerst behandelen we een kort stuk theorie omtrent het methodisch te werk gaan met internetopvoeding 

in een leefgroep. Wij willen steeds denken in functie van leefgroepprocessen. Vervolgens zal het 

duidelijk worden dat zowel Gieles, Kok als Ter Horst belangrijke aandachtspunten uit het offline 

opvoeden behandelen die we kunnen doortrekken naar op de online opvoeding. Binnen dit onderdeel 

zal er geredeneerd worden vanuit het principe dat opvoeden een proces is van zowel de opvoeder als 

het kind. Elk hebben ze hun eigen houdingen, vaardigheden en ontwikkelingsstadia. 

2.1 DE LEEFGROEP EN ZIJN REGELS 

Wanneer we gaan werken rond internetopvoeding in de leefgroep moeten we natuurlijk weten wat het 

inhoudt om deel uit te maken van een leefgroep. Het methodisch te werk gaan met internetopvoeding 

krijgt hierin een plaats. Daarom hebben we beroep gedaan op het boek van Gieles „Groepsleider…een 

vak apart‟. 

 

“Methodisch werken met de leefgroep is niet zozeer een daad, maar meer een manier van 

doen, van praten, zwijgen, een manier van samen-leven, een manier van zijn. ”  

(Gieles, 1981, p. 235) 

 

Wanneer je aan internetopvoeding in de leefgroep gaat doen, is het belangrijk dat je de onzichtbare 

basis van je groep voldoende kent. Wanneer je een groepsgesprek organiseert rond internet (zoals we 

willen bereiken d.m.v. een spel), let er dan op dat niet steeds dezelfde het woord neemt. Spreek ook de 

stillere personen aan om hun mening uit te drukken. Ook zij hebben vaak problemen rond het internet. 

Elke leefgroep is anders, net zoals geen enkel gezin hetzelfde is! Wanneer je de leefgroep kent, kan je 

pas op een volwaardige manier internetopvoeding integreren. Voor ons uiteindelijke spel is dit zeker 

belangrijk. 

 

Natuurlijk is internet in de leefgroep onmogelijk zonder afspraken en regels. Het eerste punt waar we 

van uitgaan is dat er een afspraak bestaat voor wie wanneer op de computer mag.  

 

“Niet zozeer het aantal regels is van invloed, alswel de manier waarop ze gehanteerd worden. 

Uit die manier moet blijken, dat de regels niet „van de leiding‟ zijn, maar „van de groep‟, 

waarbij groep= kinderen+leiding. Ze moeten beleefd worden als „onze regels.” 

 (Gieles, 1981, p.277) 

 

Wij vinden ook dat de regels die rond internet gemaakt worden, moeten voortkomen uit 

groepsgesprekken. Bij het spel willen we eindigen met een contract met regels, dat wordt opgesteld 

door de hele groep samen. Gieles staaft met zijn theorie dus onze praktische uitwerking van een 

gezamenlijk contract. 

De regels omtrent internetgebruik moeten dus zowel door de groep als de begeleiding goedgekeurd 

worden. Ze moeten er beiden volledig achter staan. Zo is het gemakkelijker en meer aanvaardbaar om 

deze regels na te leven.  

2.2 HET OPVOEDEN ALS PROCES 

Zoals reeds eerder is meegedeeld, is het nodig om de belangrijkste aspecten van de offline opvoeding 

van dichterbij te bekijken. Volgens Kok is het opvoeden een proces waarin het kind een vraag stelt en 

de opvoeder hier een orthopedagogisch antwoord probeert op te bieden. 
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“Het object van de orthopedagogiek is het specifiek opvoeden. De orthopedagoog is gericht op 

opvoedend handelen. Zijn methode is het beluisteren van de vraagstelling om specifiek 

opvoeden die in het gedrag van het hulpvragende kind of de jongere besloten ligt. Steeds zal 

hij zijn specifiek opvoeden of begeleiden ervan bijsturen in functie van die vraagstelling.” 

(Kok, 1991, p. 18) 

 

Uit dit citaat van Kok kunnen we afleiden dat hij de opvoeder ziet als een persoon die als het ware één 

specifiek deel van het opvoeden belicht en zo werkt om te voldoen aan de vraagstelling van de 

cliënt(en). Wij willen door het maken van een spel een gepast aanbod bieden op de vraag van het kind. 

Wat kan de specifieke vraagstelling van een kind inhouden omtrent internetopvoeding? Dit is dan 

meteen de volgende vraag. Enkele vragen van het kind kunnen zijn: „Ik zit graag op het internet, maar 

weet eigenlijk niet wat de gevaren en positieve kanten zijn. Kan ik de gevaren en pluspunten leren 

kennen?‟en „Waar moet ik zeker rekening mee houden wanneer ik op een chatbox ga?‟ 

Dit zijn vragen waarop we door het spelen van ons spel een antwoord willen bieden. Samen zoeken ze 

naar een gepast antwoord zonder dat dit „lerend‟ overkomt. 

 

Bij het opvoedend handelen komt de ontwikkeling van het kind mee naar voren. Door als opvoeder 

een aanbod van orthopedagogische antwoorden te bieden, krijgt het kind de kans om zich verder te 

ontwikkelen. Dit kan de opvoeder doen door in interactie te gaan met de cliënt en situaties op een 

goede manier te hanteren. Zeker tijdens het spel kan dit een meerwaarde betekenen voor het leerproces 

van het kind.  

 

Kok geeft drie hoofdaspecten van de ontwikkeling van een persoon (Voets, 2007, pp. 8-11): 

 affectief aspect: het gevoelsleven dat de basis is van gevoelens van veiligheid (basic trust) 

 cognitief aspect: het ontwikkelen van de kenmogelijkheden zoals waarnemen, fantaseren, 

concreet denkend ordenen, schematiseren, abstract denken, … 

 conatief aspect: het ontwikkelen van een eigenheid en uitgroeien tot een uniek persoon 

 

Wanneer men aan internetopvoeding gaat doen, is het belangrijk dat men als opvoeder deze drie 

aspecten voor ogen houdt. De cliënt moet zich leren veilig voelen (affectief) bij een opvoeder en 

inzien dat de opvoeder er is om hem te helpen en te steunen wanneer het even slecht gaat. Daarnaast 

gaat de cliënt zijn kennis (cognitief) uitbreiden en gaat hij op een verantwoorde manier leren omgaan 

met het internet. Als laatste gaat de cliënt een unieke persoon (conatief) worden door alle ervaringen 

en geleerde kennis die hij heeft opgedaan doorheen zijn leven. Deze drie aspecten maken dat iedere 

cliënt uniek is en daarom ook een eigen aanpak vraagt. Als je als opvoeder werkt en dingen bijleert in 

verband met internet, is het belangrijk dat je deze drie aspecten voor ogen houdt. Niet alleen in de 

dagdagelijkse opvoeding, maar ook in de internetopvoeding zijn deze zeer belangrijk. Door deze drie 

aspecten in de internetopvoeding te integreren kan het kind zich volwaardig ontwikkelen. 

 

We kunnen besluiten dat Kok het opvoeden ziet als een belangrijk proces tussen het kind en de 

opvoeder. Beiden staan steeds in interactie en beïnvloeden elkaar bewust, maar ook vaak onbewust. Er 

is een duidelijke vraag van de cliënt waar de opvoeder een orthopedagogisch antwoord op moet 

bieden. Wij willen aan de vraagstelling van de jongeren tussen 10 en 14 jaar een antwoord bieden door 

een educatief spelaanbod te voorzien (www.lantaarn.demon.nl). 

2.3 DE OPVOEDER 

“Ouders blijken weinig bezig te zijn met de ervaringen van kinderen in het virtuele milieu. Ze 

vragen wel naar school en sport, maar nauwelijks naar hun beleving op internet.”  

(Delfos, 2008, pp. 23-24) 

 

Dit citaat wijst op het uitgangspunt van dit onderdeel. De opvoeder moet betrokken zijn bij het online 

leven van het kind. In de dagdagelijkse opvoeding vragen ze regelmatig hoe iets gegaan is, maar dit 

wordt niet gedaan met betrekking op het internet. Wij streven ernaar om de opvoeder meer bij de 
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bezigheden van kind op internet te betrekken. Ze moeten volgens ons weten waarmee ze bezig zijn en 

wat hun belevingen zijn. 

 

Wanneer men als opvoeder aan internetopvoeding wil doen, is het eveneens belangrijk dat hij eerst 

zelf een beeld krijgt van hoe hij naar zichzelf, maar ook naar het onderwerp „internetopvoeding‟ kijkt. 

Het beeld dat een opvoeder van zichzelf heeft en het beeld dat hij heeft rond internet in het algemeen, 

is volgens ons merkbaar in zijn handelen. Kan hij een veilige sfeer creëren zodat de cliënten over alles 

kunnen praten tijdens het spel? Heeft hij een open houding naar de kinderen toe om hun vragen te 

beantwoorden en zelf mee te denken? Kan hij verschillende technieken of methoden aanleren aan hen 

om veilig met het internet om te gaan? Deze en nog vele andere vragen zijn belangrijk om gericht te 

kunnen werken met de kinderen gedurende het spel. 

 

De opvoeder moet allereerst op de hoogte zijn van zijn kennis omtrent het internet en wat hij allemaal 

kan doen om zijn gekende informatie up-to-date te houden. Dit is de enige manier om aan kinderen 

correcte en betrouwbare informatie te geven hieromtrent. De visie van de opvoeder over internet is 

ook een belangrijk aspect. Gaat hij alleen negatieve dingen over het internet aanhalen of ook 

positieve? Het is belangrijk dat de kinderen geen „gekleurde‟ informatie krijgen. Het uitgewerkte spel 

zal hen helpen om betrouwbare informatie te geven (Ter Horst, 2002). 

 

In het volgende deel zullen bepaalde houdingen van opvoeders worden toegelicht die een meerwaarde 

bieden wanneer deze worden toepast. Dit zowel in het dagelijkse leven als tijdens de praktische 

implementatie van dit project.  

 

“We pleiten niet voor een volledig vrijlaten van de jongeren in hun doen en laten met nieuwe 

media. We pleiten voor een gepaste begeleiding op maat en voor een open dialoog waarin de 

waarden en normen van zowel hulpverleners, ouders als jongeren een plaats krijgen. Jongeren 

kunnen vaak de gevaren beter inschatten omdat ze er meer mee bezig zijn, maar ze weten niet 

altijd hoe ze met de gevaren kunnen omgaan. Daarom is de steun van volwassenen, ouders en 

hulpverleners nodig.” (Alert, 2008, p. 33) 

 

Dit citaat geeft duidelijk weer waar wij voor staan. De opvoeder moet een steunbron zijn voor de 

jongeren. Er moet een gepaste begeleiding op maat zijn waarbij volgende houdingen aanwezig moeten 

zijn: 

 Een open houding aannemen 

 De dialogische grondvormen beheren en toepassen 

 Nieuwe informatie (willen) aanleren 

 De pedagogische vaardigheden bezitten en toepassen 

2.3.1 Een open houding aannemen  

“De opvoeder moet – vooral in de POS – leren zijn zendapparatuur te richten op en aan te 

passen aan de ontvangstmogelijkheden van het kind.” (Ter Horst, 2002, p. 27) 

 

Hiermee maakt W. Ter Horst duidelijk dat niet de cliënt, maar de opvoeder zich moet aanpassen. De 

cliënten zullen niet zo snel de eerste stap zetten. Ze weten meestal niet hoe ze dit moeten aanpakken. 

Dankzij de open houding en de intentionaliteit van de opvoeder ontstaat er begrip en veiligheid. Die 

gecreëerde sfeer is een aanzet tot dialoog waarin onderliggende problemen duidelijk kunnen worden. 

Het kind kan op zijn niveau praten, omdat de opvoeder zijn taalgebruik aanpast aan die van het kind. 

Deze gaat zich hierdoor begrepen voelen. Tijdens het spel is dit volgens ons zeker een houding die de 

opvoeder moet aannemen. De cliënten zullen pas praten en discussiëren wanneer ze zich ook echt 

begrepen en veilig voelen (Ter Horst, 2002). 
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2.3.2 Dialogische grondvormen 

Een opvoeder moet naar onze mening de dialogische grondvormen beheersen en deze ook kunnen 

toepassen tijdens het spel. In de opvoeding is het belangrijk dat opvoeders en kinderen in dialoog 

kunnen treden met elkaar. In dialoog treden wil zeggen dat er gerichtheid en openheid plaatsvindt. Bij 

openheid luistert en ontvangt men wat de werkelijkheid vraagt. Gerichtheid wil zeggen dat er wordt 

ingegaan op de behoeften en mogelijkheden van de werkelijkheid. Als we dit gaan vertalen naar de 

opvoeder, betekent dit dat de opvoeder moet luisteren en ontvangen wat het kind vraagt en ingaat op 

de mogelijkheden en behoeften van het kind (Claes, Goedhuys, Rooyakkers & Vanachter, 2006, pp. 

10-17). 

 

Ter Horst (2002) benoemt 9 vormen van in contact treden met elkaar: zijn zogenaamde dialogische 

grondvormen. 

Deze zijn:  

 leren 

 werken 

 praten 

 feestvieren 

 eten en drinken 

 zorgen 

 erop uittrekken 

 spelen 

 aanraken 

 

Als we naar internetopvoeding in de leefgroep kijken, zullen de opvoeder en het kind in dialoog 

moeten treden met elkaar. Wij proberen dit te bereiken door ons spel in de leefgroep te integreren. De 

opvoeder moet openstaan voor de hulpvraag van het kind en hierop ingaan. Mogelijke hulpvragen 

kunnen zijn: 

 Leer mij hoe ik betrouwbare informatie opzoek op het internet. 

 Help mij sociale contacten te onderhouden via het internet. 

 Leer mij hoe ik virussen op het internet tegenhoud. 

2.3.2.1 Leren 

Opvoeders leren de kinderen in de leefgroep omgaan met het internet. Kinderen leren van elkaar, maar 

ook van de opvoeders, zoals de voordelen en gevaren van het internet. Ze leren eveneens wat ze 

allemaal kunnen op het internet en hoe ze dit precies moeten doen, zoals informatie opzoeken via één 

van de vele zoekmachines of een MSN account aanmaken. Het is belangrijk dat de kinderen leren dat 

ze hulp of informatie kunnen vragen aan hun opvoeder. Een ander gegeven is dat niet alleen de 

kinderen leren, maar ook de opvoeders. Het gebeurt namelijk regelmatig dat de kinderen iets weten 

wat de opvoeder niet weet. Zo kan deze ook leren van het kind. Er ontstaat een wederzijds proces. 

2.3.2.2 Werken 

Samen werken de opvoeder en het kind aan één doel, namelijk allerlei dingen leren over het internet. 

De opvoeder kan taakjes voorstellen om uit te voeren op het internet, wat ook een vorm van werken is. 

2.3.2.3 Praten 

Wij willen bereiken dat de opvoeder en het kind tijdens het spel een gesprek voeren over het gebruik 

van het internet. Als de jongere problemen ervaart, moet hij zich tot de opvoeder kunnen wenden om 

daarover te praten.  

2.3.2.4 Spelen 

Door met de kinderen een spel i.v.m. het internet te spelen, leren ze iets bij op een speelse manier. 
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2.3.2.5 Aanraken 

De opvoeder kan contact maken met de jongere door hem aan te raken. Dit kan d.m.v. een 

schouderklopje of een high-five te geven als hij iets nieuws geleerd heeft of iets goed heeft gedaan. 

2.3.2.6 Verzorgen 

Kinderen hebben iemand nodig die voor hen zorgt. De opvoeders zorgen voor de kinderen door 

internetopvoeding toe te passen in de bestaande opvoeding. Op deze manier willen ze ervoor zorgen 

dat de kinderen weten wat de voordelen en de gevaren van het internet zijn. 

2.3.2.7 Er op uit trekken 

De opvoeder gaat samen met de kinderen op ontdekkingstocht. Samen trekken ze er op uit in de 

virtuele wereld en ze leren samen allerlei aspecten van het internet kennen. Ze krijgen op deze manier 

antwoord op vragen zoals „Hoe maak ik een account aan? Hoe zoek ik informatie op? Hoe gedraag ik 

mij op het internet?‟. 

 

In de leefgroep, maar ook in het spel, moet er een goede balans tussen ordening en uitdaging bestaan. 

Ordening wil zeggen dat er overzicht, structuur en duidelijkheid wordt aangebracht. Dit is voor elk 

kind nodig. Anderzijds moet er ook uitdaging zijn. Dit wil zeggen dat er een bepaalde moeilijkheid 

moet zijn voor het kind zodat hij deze kan overwinnen. De balans moet afgestemd zijn op de persoon 

zelf. De ene persoon heeft bijvoorbeeld meer structuur nodig dan de andere. Daarom proberen we in 

het spel zowel uitdaging als ordening aan te bieden, die door de opvoeder aangepast kan worden aan 

de noden van het kind. 

De opvoeder tracht het kind tot een betere dialoog met de werkelijkheid te brengen, door zelf met hem 

in dialoog te gaan. 

2.3.3 Nieuwe informatie aanleren 

Door ervaringen in verband met het internet te delen in het team, gaan opvoeders leren nadenken over 

hun eigen handelen. Andere opvoeders kunnen namelijk dezelfde situatie hebben meegemaakt, maar 

op een andere manier hierop gereageerd hebben.  

 

“Mensen met dezelfde soort problemen hebben bijna altijd erg veel aan elkaar, want wat de 

één mist, heeft de ander net over – ervaringen, vragen en oplossingen.”  

(Ter Horst, 2002, p. 33) 

 

Hieruit leren we dat opvoeders veel aan elkaar hebben omdat ze op een andere manier zien en 

handelen. Zo kunnen ze een collega weer op weg helpen wanneer deze vastloopt in zijn aanpak. In een 

team van opvoeders zijn er meestal een aantal personen die goed met internet overweg kunnen. Zij 

kunnen aan de oudere generatie opvoeders uitleggen wat MSN‟en, Facebook, een blog aanmaken, …  

betekent. Op die manier staat iedere opvoeder even stil bij wat hij zelf weet over de activiteiten op 

internet. De jongeren kunnen de opvoeders ook veel bijleren over de nieuwe dingen online. Zo 

vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen en voelen ze zich eens in de „lerende‟ rol. Met behulp van 

het spel willen we dit wederzijds leerproces op gang brengen.  

 

Door ervaringen te delen met elkaar leert men nieuwe dingen, maar dit is niet de enige mogelijkheid. 

De opvoeder moet ook zelf op zoek gaan naar nieuwe (betrouwbare) informatie over het internet. Door 

zelf actie te ondernemen, laat de opvoeder zien dat hij zich wil inzetten om nieuwe dingen te leren. Hij 

zoekt zelf op hoe hij een bepaald probleem in verband met internet kan oplossen. Zelfvergaarde kennis 

is de kennis die iemand het langst blijft onthouden. We willen door het spel bereiken dat de opvoeders 

ook veel bijleren, zo geeft het spel volgens ons een grote meerwaarde voor hun leerproces 

(Ter Horst, 2002). 
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2.3.4 Pedagogische vaardigheden 

Als we gaan werken rond internetopvoeding in de leefgroep is het nodig dat we de pedagogische 

vaardigheden van Patterson bekijken. Zijn specifieke kijk op het opvoeden vinden wij belangrijk om te 

verwerken in de internetopvoeding. Patterson spreekt over drie clusters nl. de sturende, steunende en 

stimulerende. Onder de sturende cluster verstaan we de vaardigheden leiding nemen, grenzen stellen 

en monitoring. Onder de steunende cluster zien we positieve betrokkenheid en bekrachtiging. Onder 

de stimulerende cluster behandelen we problem solving, of ook probleemoplossende vaardigheden 

genoemd (Van den Broeck, 2007). 

2.3.4.1 Sturende vaardigheden 

Leiding geven is een sturende vaardigheid. Het is van essentieel belang voor kinderen dat hun 

opvoeders deze vaardigheid bezitten en kunnen toepassen. Kinderen hebben namelijk iemand nodig 

die hen stuurt. Ze weten vaak zelf niet wat goed of slecht is voor hen. Door sturende begeleiding 

weten ze wat van hen verwacht wordt. Ze kunnen zich dan 100% concentreren op de taak zonder te 

denken aan andere problemen. Als een opvoeder leiding geeft, stelt hij automatisch ook grenzen. Zo 

laat hij het kind weten wat hij aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag vindt (Voets, 2005). 

 

Door de sturende begeleiding worden er grenzen gesteld. Het aspect „leiding geven‟ is een vaardigheid 

die ook in het spel zal gehanteerd worden. Kinderen hebben nood aan een leidende figuur. Wanneer de 

opvoeder hen hier doorheen leidt, zal er een wederzijds leerproces op gang gebracht worden. 

 

Ook monitoring
1
 wordt gezien als een sturende vaardigheid. Kinderen hebben gedurende hun jonge 

leven nood aan opvolging en controle. Het is voor hen een manier om te weten of ze goed bezig zijn. 

Dit kan zowel bewust als onbewust plaatsvinden. Zo krijgt eveneens de opvoeder een overzicht van de 

sterke en zwakkere punten van het kind.  

Wanneer de opvoeder bij internetopvoeding aan monitoring doet, kan hij dit laten blijken door in het 

lokaal rond te wandelen wanneer de kinderen op de computer zitten. Ook door te vragen wat de 

kinderen aan het doen zijn, weet de opvoeder welke acties ze ondernemen en wat hen bezighoudt.  

Het is belangrijk om niet overdreven te gaan controleren. Dit kan bij de jongere overkomen als geen 

respect voor de privacy (Voets, 2005).  

 

In het spel willen we ook enige mate van monitoring aanwezig stellen. Dit om enerzijds gesprekken in 

de hand te houden en erop toe te zien dat ze leerrijk blijven. Anderzijds is het nodig om de kinderen op 

te volgen tijdens het spel. Zo kan de opvoeder er voor zorgen dat het een aangenaam spel blijft en dat 

er geen misverstanden of ruzies ontstaan. 

2.3.4.2 Steunende vaardigheden 

De eerste steunende vaardigheid is positieve betrokkenheid. Deze vaardigheid kan op verschillende 

manieren naar voor worden geschoven: door tijd vrij te maken, samen dingen doen of praten met en 

luisteren naar elkaar. Je laat als opvoeder zien/merken/voelen dat je interesse hebt voor de leefwereld 

van het kind (Voets, 2005). 

Hoeveel tijd moet een opvoeder nu juist met een kind doorbrengen?  

De gedeelde tijd hangt samen met de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Wij bekijken dit 

binnen onze gekozen leeftijd (Tien tot veertien jaar). 

 

“Schoolkind: het kind in de lagere school kan al flink zijn plan trekken. Hij krijgt stilaan eigen 

interesses en bezigheden. Het kind komt ook op andere terreinen: gaat naar school, heeft 

vriendjes, eventueel een hobby. Opvoeders kunnen toch nog veel leuke dingen doen met hun 

kind en kunnen interesse tonen voor alles waarmee het kind bezig is: luisteren naar de 

verhalen van school, kijken hoe hij met vriendjes speelt …. 

 

                                                      
1
 Tracking software:  Software dat detecteert wat gebruikers op de pc uitvoeren. 
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Tieners: jongeren willen er op uit. Ze krijgen heel andere interesses en gaan „thuis‟ zelfs een 

beetje vermijden. Vrienden staan op de eerste plaats. Het is alsof ze hun opvoeders niet meer 

nodig hebben, maar dat is niet zo. Het blijft belangrijk dat opvoeders tonen dat ze met hun 

jongere inzitten: door te praten, te luisteren, iets extra te doen … .” (Voets, 2005, p. 96) 

 

Uit deze korte beschrijving van het schoolkind en de tieners zien we duidelijk dat de tijd die de 

opvoeders met de kinderen samen doorbrengen vermindert naarmate deze ouder worden. Als de 

kinderen nog jong zijn, is het makkelijker om tijd met hen door te brengen. Ze vinden de aandacht die 

ze van hun opvoeders krijgen leuk. Je kan als opvoeder best op een speelse manier omgaan met 

internetopvoeding bij deze doelgroep, bijvoorbeeld door te zeggen: “Laten we eens een prent van een 

raceauto opzoeken.” Voor de kinderen is het leuk dat je laat merken dat je interesse hebt in hun 

leefwereld. Je maakt ook tijd voor hen vrij. Voor de opvoeder is het eveneens leuk om op een 

positieve manier tijd vrij te maken en een band te smeden met het kind. 

Op latere leeftijd, bij de tieners, zien we dat de interessevelden van de kinderen verschuiven. Zij 

willen zoveel mogelijk tijd met hun vrienden doorbrengen. Ze bellen, SMS‟en, MSN‟en … om contact 

met elkaar te houden. Het lijkt alsof de opvoeders in deze periode aan de kant worden geschoven. 

Toch is het nodig dat de opvoeder steeds laat blijken dat hij nog altijd geïnteresseerd is in wat de tiener 

doet. Als ze iets hebben meegemaakt op het internet of op school, dan is het belangrijk dat ze daarover 

kunnen (en mogen) praten. Op die momenten moeten de opvoeders laten merken dat ze er zijn voor de 

jongeren. Om de betrokkenheid tussen de opvoeders en het kind te vergroten zal er in het spel steeds 

aandacht zijn voor de positieve betrokkenheid. Aan de hand van ons interactief spel proberen we de 

opvoeders positief betrokken te laten zijn bij de kinderen. Op deze manier kunnen de opvoeders laten 

merken dat ze open staan voor vragen en/of opmerkingen van de jongeren. 

 

Positieve bekrachtiging is een geleerde beschrijving voor het reageren op gewenst gedrag. Zo zijn er 

vier reacties op positief gedrag van een kind (Voets, 2005): 

 aandacht geven 

 prijzen en complimentjes geven 

 aanmoedigen 

 een beloning geven 

 

Deze vier reacties kunnen we ook toepassen tijdens de internetopvoeding. Bij positieve betrokkenheid 

zijn we reeds dieper ingegaan op aandacht geven. Wanneer een kind aan de opvoeder uitlegt hoe hij 

een profielpagina moet aanmaken, kan de opvoeder het kind een complimentje geven omdat hij hem 

zo goed geholpen heeft. De opvoeder laat op deze manier merken dat hij dat gedrag stimuleert. Het 

kind zal in de toekomst de opvoeder sneller willen helpen.  

Wanneer het kind bepaalde informatie niet vindt online, kan de opvoeder het kind aanmoedigen door 

hem in de juiste te richting sturen. Het kind gaat mogelijk een extra poging ondernemen en verder 

zoeken. Door de aanmoediging krijgt het kind als het ware „nieuwe hoop‟. 

 

Er bestaan verschillende soorten beloningen: materiële beloningen, aandacht geven, een activiteit in 

het vooruitzicht stellen, samen met de opvoeder een opdracht doen en voorrechten die hij kan 

verdienen. Wat nu precies aanslaat bij een kind kan variëren. Niet alle kinderen hebben dezelfde 

behoeften en noden (Van den Broeck, 2007). Een paar beloningen zijn uitermate geschikt omtrent het 

gebruik van het internet. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld een half uurtje internet winnen als ze 

online iets goed gedaan hebben. Ze kunnen ook samen met de opvoeder eens opzoeken hoe ze tot aan 

het zwembad in de buurt kunnen geraken.  

Ook tijdens het spel vinden we het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met positieve 

bekrachtiging. Wanneer de opvoeder het kind positief bekrachtigt, zal het kind zich begrepen voelen 

en zich inzetten. 
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2.3.4.3 Stimulerende vaardigheden 

Een stimulerende vaardigheid is „problem solving‟. Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze 

willen veel weten en uitproberen. Kinderen die aangemoedigd worden en hulp krijgen, durven op 

verkenning te gaan. Ze leren om oplossingen te bedenken voor de kleine probleempjes die ze 

tegenkomen. Zo worden ze zelfstandig. Kinderen die niet gestimuleerd worden, missen kansen om van 

de volwassenen te leren (Voets, 2005). 

Het is nodig dat opvoeders de kinderen stimuleren om zo de leerervaringen van het kind te 

bevorderen. Wanneer een kind hulp vraagt, moet je naar het kind luisteren. Zo leer je het verhaal 

kennen en kan je door middel van stimulerende vaardigheden het kind helpen. Je biedt geen oplossing 

aan, maar stimuleert het kind om zelf na te denken hoe hij deze situatie (vb. ruzie op MSN) het best 

aanpakt.  

2.3.5 Internet boezemt angst in  

In Alert (2008) haalt Véronique Vancoppenolle aan dat nieuwe dingen hulpverleners vaak angst 

inboezemen door hun gebrek aan kennis. Op deze manier wordt de dialoog met de jongeren uitgesteld 

en niet opgenomen. Tegenwoordig hoor je vaak dat het geweld dat gepleegd wordt, voortkomt uit het 

spelen van computerspelletjes. Hier is een groot debat over in de samenleving. Wetenschappers 

hebben aangehaald dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn. Ze kunnen in dit „veilig laboratorium‟ 

impliciet en expliciet verschillende vaardigheden leren volgens Vancoppenolle.  

Natuurlijk blijft het belangrijk dat de opvoeders belangstelling tonen in de leefwereld van de jongeren. 

Hij kan vragen stellen aan het kind, een voorstel doen om samen te spelen en dergelijke. Zo kan de 

opvoeder kijken wat de jongeren net speelt en hoe hij hierover denkt. We baseren ons hier weer op het 

uitgangspunt dat je als opvoeder steeds in dialoog moet treden met het kind.  

Om deze onzekerheid en angst van de begeleiders weg te nemen, raadt Vancoppenolle aan om de 

opvoeders te informeren en te sensibiliseren over de concepten en het gebruik van de nieuwe media 

die leeft onder de jongeren. Men kan bijvoorbeeld een interne vorming geven voor alle medewerkers. 

Ze haalt eveneens aan dat je de jongeren zelf een bijdrage kan laten leveren om te kijken of ze goed op 

de hoogte zijn van alle nieuwe evoluties. Vancoppenolle vindt het informeren van de hulpverleners op 

zich onvoldoende. In de praktijk krijgen ze te maken met specifieke situaties waar ze dan geen 

antwoord op kunnen bieden. Ze haalt aan dat ondersteuning en bijsturing via de teamvergaderingen 

een meerwaarde kan zijn. 

Om de opvoeders een houvast te geven, vinden we dat er in het algemeen beleid regels omtrent de 

nieuwe media moeten bestaan. Samen kunnen ze overleggen wat kan worden toegelaten en wat niet. 

Doormiddel van ons spel willen we de dialoog over internet tussen de opvoeders en de kinderen 

starten. Op deze manier willen we eveneens de bewustwording van zowel de opvoeders en kinderen 

aanscherpen.  

2.3.6 Algemeen besluit 

De opvoeder is een centraal persoon in het opvoedingsproces. Hij is dan ook een belangrijke actor in 

de internetopvoeding. Daarom vinden we dat de opvoeder een goed zicht moet krijgen over zijn eigen 

waarden en normen. Dan pas kan hij daar rekening mee houden. Hij moet er vanuit gaan dat hij zo 

objectief mogelijk het „juiste‟ gebruik van internet aan de kinderen moet aanleren. Het bekomen van 

deze informatie kan hij doen door zich te bevragen bij collega‟s, maar ook door zelf initiatief te 

nemen; bijvoorbeeld zelf informatie opzoeken in bibliotheken, video‟s te bekijken enz.  

Tijdens het spel streven we ernaar dat de opvoeders en de kinderen veel zullen leren van elkaar door in 

dialoog te treden! 

2.4 DE CLIËNT 

Bij de internetopvoeding is het ook nodig om te kijken naar de houding van het kind. Of hij al dingen 

meegemaakt heeft op het internet en hoe hij zich hiertegen heeft beschermd, zijn belangrijke vragen 

waar de opvoeder rekening mee moet houden.  
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“Een kind dat iets kan, krijgt daardoor een verhoogd gevoel van veiligheid, eigenwaarde en 

moed om uit zijn schulp te kruipen. Het is helaas niet overbodig te zeggen dat een kind al die 

vaardigheden die het nodig heeft om zich te redden moet leren.” (Ter Horst, 2002, p. 64) 

 

Hier heeft Ter Horst een belangrijk aspect aangehaald. Wanneer een cliënt iets kan, wordt hij 

aangemoedigd om het in de toekomst nog eens te doen. Als hij bijvoorbeeld weet hoe hij een MSN-

account moet aanmaken en hij hiermee anderen kan helpen, wordt zijn ego gestreeld. Hij gaat een 

positieve eigenwaarde krijgen en de moed om meer dingen te proberen op het internet. Het kind kan 

dit dan ook aan andere personen aanleren. We kijken hier op een positieve manier naar het gebruik van 

internet. Wanneer het kind complimenten krijgt voor zijn goed gedrag op internet, zal het dit ook 

vaker toepassen. Het kind wil deze positieve bekrachtiging vaker bekomen en zal dan ook zijn best 

doen om positief met internet om te gaan. 

2.4.1 Ontwikkeling van de cliënt 

We hebben reeds ondervonden dat kinderen steeds vroeger kennismaken met het internet. Op school 

vertellen kinderen veel tegen leerkrachten, waaruit blijkt dat ze hier al enige kennis rond bezitten. In 

de lessen wordt ook steeds vroeger gewerkt met deze nieuwe technologie. Al vanaf de leeftijd van zes 

jaar beginnen kinderen kennis te maken met het internet. Om onze praktische implementatie 

theoretisch te onderbouwen hebben we in de ontwikkelingspsychologie gegevens opgezocht over 

verschillende ontwikkelingsfactoren. Dit voor de leeftijdsgroep van tien tot veertien jaar,met name 

over de sociale, de cognitieve, seksuele, morele, persoonlijkheids- en virtuele ontwikkeling. Zo krijgen 

we een beter beeld over de gevoelens, verlangens en het denken van deze leeftijdsgroep. Dit is nodig 

om het spel uit te werken, gestaafd met theoretische bevindingen. 

Hieronder zal zowel de schoolperiode als de adolescentie kort toegelicht worden op bovenstaande 

gebieden. De doelgroep voor onze praktische implementatie bevindt zich tussen het einde van de 

schoolperiode en het begin van de adolescentie.  

We spitsen ons o.a. toe op het cognitieve gebied zodat we te weten komen hoe deze kinderen/jongeren 

denken, waar tekorten zijn en welke ontwikkeling er is in het mentaal functioneren. Ook de sociale 

component wordt kort toegelicht omdat ook dit ontwikkelingsgebied in rekenschap gebracht moet 

worden wanneer we een volwaardige praktische implementatie willen ontwikkelen voor de doelgroep 

van tien tot veertien jarigen. Dit enerzijds omdat de sociale component van groot belang blijkt te zijn 

bij het gebruik van internet bij jongeren. Anderzijds willen we voor ons spel beroep doen op de sociale 

aspecten van de doelgroep. We willen de jongeren samen laten spelen. Dit blijkt namelijk een 

belangrijke leerschool te zijn voor sociale vaardigheden. De andere aspecten van de ontwikkeling 

(seksuele, morele, persoonlijkheid en virtuele) gaan we eveneens bekijken in functie van het spel. 

Wanneer je aan internetopvoeding gaat doen, is het belangrijk dat je de ontwikkeling van het kind in je 

achterhoofd houdt. Als begeleider is het nodig dat je weet wat leeftijdsadequaat is voor deze kinderen. 

2.4.1.1 De cognitieve ontwikkeling 

Volgens Piaget (Craeynest, 2005) komt een schoolkind tot het besef dat schijn kan bedriegen en dat je 

je oordeel maar beter kunt baseren op meer doordachte argumenten. Een kleuter laat zich in zijn 

oordeel nog leiden door wat het meeste opvalt in de situatie. Tussen het waarnemen van een 

probleemsituatie en het uitspreken van een oordeel worden in de schooltijd en de adolescentie een 

aantal mentale operaties, innerlijke bewerkingen, doorgevoerd. In het algemeen kunnen we stellen dat 

het kind tussen tien en veertien jaar zich minder laat leiden door de zichtbare schijn van de dingen en 

meer rekening begint te houden met elementen waar je enkel met je verstand bij kunt.  

 

In verband met onze praktische implementatie betekent dit dat kinderen van tien tot veertien jaar in 

staat zijn na te denken over bepaalde stellingen, kritische vragen en situatieschetsen. Ze kunnen hier 

met doordachte argumenten een antwoord op bieden. Kinderen uit deze leeftijdsgroep kunnen logische 

conclusies trekken en dus via de vragen uit het spel bepaalde, ervoor ongekende, aspecten rond het 

internet leren kennen en logische conclusies hieruit trekken naar de toekomst toe. Bijvoorbeeld 

wanneer er een stelling als „internet is altijd veilig‟ wordt gegeven tijdens het spel. Na een discussie 

kan een gezamenlijk antwoord bereikt worden, bijvoorbeeld: „Dit klopt niet: internet heeft zowel voor- 
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als nadelen. Je moet rekening houden met de risico‟s van het internet en geen persoonlijke informatie 

verspreiden‟. Het kind kan dan in de toekomst stil staan bij deze bepaalde risico‟s en dat hij best geen 

persoonlijke informatie op het internet kan plaatsen. 

 

Rond elf jaar start volgens Piaget (Craeynest, 2005) een nieuwe periode, namelijk die van het formeel-

operationele denken. Het nieuwe is dat vanaf nu een denken mogelijk wordt dat helemaal los staat van 

concrete inhouden. Er kan nu ook gedacht worden met abstracte begrippen, die soms zelfs totaal 

inhoudsloos kunnen zijn. Deze kinderen kunnen gebruik maken van abstracte begrippen, logisch 

redeneren, experimenteel denken enz. Vanaf de adolescentie ontstaat de mogelijkheid om, althans op 

enkele domeinen, tot een wetenschappelijke manier van denken te komen. Een gevolg van dit formeel-

operationeel denken is het aannemen van een kritische houding. Deze kinderen gaan niet zomaar alles 

aannemen wat hen gezegd wordt. Ze willen zelf kijken of dit waar is of dat het een fabeltje blijkt te 

zijn. Daarom zullen de kinderen in deze periode vaak leren met vallen en opstaan. In een leefgroep 

zullen ze ook niet meteen willen aannemen wat anderen hen zeggen. Ze willen dit eerst zelf uitzoeken. 

Tenslotte worden ook hypothesen steeds meer logisch ingeschakeld bij het oplossen van problemen of 

bij het zoeken naar een verklaring voor bepaalde gebeurtenissen. Als ze geconfronteerd worden met 

een probleem kunnen ze eerst enkele mogelijke verklaringen (hypothesen) bedenken en die één na één 

toetsen door er concrete voorspellingen uit af te leiden en te zien of ze uitkomen. Schoolkinderen 

denken nog empirisch-inductief. Dat betekent dat ze de verklaring rechtstreeks afleiden uit de 

vaststellingen, zonder zich af te vragen of dat de enige mogelijke uitleg is en of deze klopt. 

 

Voor ons spel betekent dit dat de doelgroep zich los kan stellen van concrete inhouden. De doelgroep 

kan denken vanuit abstracte begrippen waardoor er dieper kan nagedacht worden bij de vragen van het 

spel. De kinderen gaan niet meer alles aannemen wat anderen hen zeggen waardoor ze in staat zijn om 

in discussie te treden met elkaar. Deze component zal zeker opgenomen worden in de praktische 

implementatie. Wij hebben de mening dat wanneer er gediscussieerd kan worden over bepaalde 

onderwerpen de kinderen hun eigen mening kunnen formuleren. Zo kan het wederzijds leerproces op 

gang gebracht worden tussen de jongeren en de opvoeders/begeleiders. 

2.4.1.2 Sociale ontwikkeling 

“Van elf tot dertien/ veertien jaar is er een eerste aanloop voor de ontwikkeling van de 

psychologische identiteit via het afzetten tegen de volwassenen als signaal: jullie kunnen met 

niet opvoeden, dat moet ik zelf doen. In het virtuele milieu is onder andere via chatboxen het 

zich afzetten tegen de volwassenen erg gemakkelijk. Er zijn veel mensen waarmee je kunt 

chatten, eventueel anoniem. Het loopt wel eens uit de hand omdat kinderen elkaar opzwepen 

en actie ondernemen terwijl ze niet goed weten war ze het over hebben en niet altijd goed 

inschatten wat het effect van hun acties zijn. Via internet en sms kunnen kinderen elkaar snel 

mobiliseren waardoor ze de tijd niet hebben om hun mening te toetsen aan volwassenen. Het 

afzetten tegen ouders is een normale ontwikkelingsfase, maar daarbij hoort wel dat anderen 

dat niet klakkeloos overnemen. Juist je mening scherpen aan een andere brengt je een stukje 

volwassenheid, anders blijf je hangen in een kinderlijke fase. Het virtuele milieu wordt in 

belangrijke mate gevormd door leeftijdsgenoten. Aandacht van volwassenen is belangrijk. De 

vraag is dan bijvoorbeeld: moet je als leerkracht op Hyves
2
? Of wordt privé en werk dan 

teveel vermengd?” (Delofs, 2008, pp. 25-26) 

 

Zoals Delfos reeds aangeeft moet er steeds op gelet worden dat de jongeren zich niet afzetten tegen de 

volwassenen. In de loop van de schoolperiode verschuift geleidelijk de sociale voorkeur van het kind. 

Terwijl peuters en kleuters nog het liefst in de buurt van volwassenen vertoeven, ook al zijn ze met 

hun vriendjes, zullen kinderen uit de schoolperiode zich steeds liever gaan ophouden met 

leeftijdsgenoten. Dit betekent echter niet dat de ouders of opvoeders als oninteressant ervaren worden 

of dat ze onder kritiek komen te staan. Ze zijn nog steeds de belangrijkste referentiefiguren inzake 

opinies, waarden en normen. Gezamenlijke activiteiten tussen opvoeders/begeleiders en kinderen 

worden nog altijd geapprecieerd. De kinderen vinden het leuk als de opvoeders/begeleiders even tijd 

                                                      
2
 Hyves  is een gratis Nederlandse profielensite zoals MySpace 

http://nl.wikipedia.org/wiki/MySpace
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vrij maken om samen iets te ondernemen. Deze volwassenen hebben zelfs een speciale betekenis. Ze 

kunnen zorgen voor avontuur, hebben een eigen leefwereld en zijn voor de kinderen vaak een bron 

van kennis (Craeynest, 2005). 

 

Rekening houdend met deze theorie, zal het spel een bijdrage kunnen leveren aan de sociale 

ontwikkeling. Ze kunnen het spel samen met de opvoeders spelen en dus samen tijd doorbrengen. Ook 

wanneer de opvoeder/begeleider bepaalde opinies, waarden en normen naar voor brengt in verband 

met de vragen uit het spel, zal het kind hier naar luisteren. Wanneer ze aan het surfen zijn kunnen ze 

rekening houden met de gedachten van de opvoeders hierover. De opvoeder/begeleider blijft in deze 

leeftijdsfase nog steeds het referentiepunt van het kind. 

 

Goede relaties met leeftijdsgenoten zijn voor kinderen van de schoolperiode en de adolescentie dus 

belangrijk. Ze beïnvloeden het zelfvertrouwen en het zelfbeeld op een positieve manier. Bovendien 

leren kinderen daardoor diverse sociale vaardigheden, zoals het controleren van agressie en het 

omgaan met groepsnormen. Het in groep omgaan met leeftijdsgenoten biedt aan het kind dan ook een 

ware „sociale leerschool‟. Ze leren van elkaar hoe ze zich sociaal moeten gedragen. Het kind komt in 

contact met verschillende karakters, leert hoe je met anderen kunt omgaan, leert hoe je tot 

samenwerking kunt komen, leert hoe conflicten ontstaan en hoe je hiermee kunt omgaan 

Dit is allemaal zeer belangrijk voor ons spel. Ze zullen moeten samenwerken om hun doel te bereiken 

(Craeynest, 2005). 

 

Adolescenten gaan zich nog meer oriënteren op leeftijdsgenoten dan kinderen in de schoolperiode. 

Tegelijk doet er zich een herstructurering voor in de relatie met de ouders. De kinderen verwerven 

geleidelijk meer autonomie, zodat er na verloop van tijd een meer horizontale relatie ontstaat tussen 

henzelf en de ouders of opvoeders (Craeynest, 2005). 

 

Dit is een punt waar rekening mee gehouden werd tijdens de uitwerking van het spel. We beseffen dat 

de kinderen/jongeren enerzijds de opvoeders nog aanzien als referentiefiguren, maar anderzijds 

ontwikkelen ze hun eigen mening en verwerven ze meer autonomie. In het spel wordt er van uit 

gegaan dat beide partijen, zowel de opvoeders als de kinderen van elkaar kunnen leren. Hierdoor kan 

een horizontale relatie ontstaan waarbij de opvoeder soms een referentiefiguur is, maar soms ook een 

persoon die nog dingen moet leren over het internet.  

2.4.1.3 De seksuele ontwikkeling 

Struyven, Sierens, Dochy en Janssens (2003) zeggen dat kinderen tussen tien en twaalf jaar hun eerste 

stappen zetten naar de puberteit. Ze worden verliefd en dit kan gepaard gaan met hevige emoties. 

Anderzijds kunnen deze kinderen zich hier nog niet goed bij voelen en enorm preuts zijn in verband 

met het onderwerp seksualiteit. Tijdens de adolescentie wordt dit onderwerp steeds belangrijker. Het 

evolueert van een gerichtheid op de ontdekking van het eigen lichaam naar dat van een ander. Het is 

belangrijk dat we dit onderwerp ook in ons spel aanhalen omdat dit een thema is waar jongeren enorm 

mee bezig zijn rond de leeftijd van twaalf jaar.  

Kinderen hebben echter geen eenduidig beeld van seksualiteit. Aan de ene kant is er een grote 

openheid van de samenleving uit en wordt er een mooi beeld van opgehangen. Aan de andere kant zijn 

er ook de negatieve aspecten zoals geslachtziekten, seksueel geweld en intimidatie. Door deze 

toegenomen openheid over seksualiteit is er, op grote schaal en via verschillende media, informatie 

over seks beschikbaar voor jongeren. Deze informatie is niet altijd aangepast. Wanneer we denken aan 

de talloze pornografische sites, halen we een actueel probleem aan. Is het toegestaan dat je puber op 

dit soort sites surft? Wordt hier voldoende over gesproken met de opvoeders? Om op deze vragen een 

antwoord te krijgen, zijn we op zoek gegaan naar een onderzoek hierover. We vonden een vertaling 

van een Engels onderzoek op Mijn Kind Online.  

1.2.4.1.3.1 Verwerking van het onderzoek  

“Van de totale groep gaf 90% van de jongens en 70% van de meisjes aan ooit enige vorm van 

porno te hebben gezien. De meerderheid (74%) gaf aan het materiaal gezien te hebben via 



27 

 

internet, 41% kreeg het tot zich via dvd/video en 57% via een speciaal tv-kanaal.” 

(www.mijnkindonline.nl) 

 

Uit dit onderzoek leiden we af dat jonge kinderen best niet blootgesteld worden aan pornografie. Dit 

kan ernstige gevolgen hebben op hun ontwikkeling en mogelijk op latere leeftijd problemen geven. 

Wij vinden dat deze informatie rond pornografie zeker in het spel moet zitten om de kinderen duidelijk 

te maken hoe de maatschappij seksualiteit naar voren schuift. Door in discussie te treden kunnen 

jongeren hun mening hieromtrent vormen en uitdrukken. Soms kun je op internet ook onbewust een 

„pop-up‟ in verband met pornografisch materiaal tegenkomen. Door dat kinderen hun bevindingen 

kunnen vertellen, merken ze eveneens dat ze niet de enige zijn die dit soms aan de hand hebben. Het 

onderzoek zegt ook dat ouders, in ons geval de opvoeders, met de kinderen moeten praten en ze 

moeten behoeden voor de blootstelling aan pornografisch materiaal. Opvoeders zouden aan de 

kinderen duidelijk moeten maken wat de nadelen zijn van het bekijken van dit materiaal op jonge 

leeftijd. Ze creëren via de media o.a. verwachtingen over seksuele relaties die de gezonde relaties in de 

weg staan. Opvoeders moeten dus goed weten wat dit kan aanrichten. Door tijdens het spel in contact 

te treden met de kinderen en hier een gesprek over te voeren, wordt er gewerkt aan de seksuele 

opvoeding binnen de internetopvoeding.  

2.4.1.4 De morele ontwikkeling  

Het kind kan volgens Struyven, Sierens, Dochy en Janssens (2003) vanaf 6 jaar meeleven en 

meevoelen met anderen. Dit noemen we empathie. Vanaf dan kunnen kinderen begrijpen wat hun 

gedrag kan aanrichten bij anderen. Voor ons spel is het belangrijk dat ze zich kunnen inleven in de 

andere persoon die een verhaal vertelt of een andere mening heeft. Zo kunnen ze zich voorstellen hoe 

het voor de ander geweest moet zijn of hoe deze dingen ziet. Het kind bevindt zich volgens Kohlberg 

in de conventionele fase van de ontwikkeling waarin wetten, afspraken en regels bepalen wat het kind 

„moreel goed‟ vindt. Daarom is het belangrijk dat de opvoeders de draad in het spel bewaren en 

bijsturen waar nodig. Soms zijn er afspraken rond gemaakt en het is dan ook nodig dat deze worden 

aangehaald. Door afspraken te maken omtrent internet kunnen kinderen zich beter aan deze regels 

houden. Op het einde van het spel willen we dan ook een contract opstellen waar iedereen mee 

akkoord is. Ze moeten dit dan ook ondertekent.  

Wanneer het kind echter op een hoger niveau zit in de morele ontwikkeling komt het tot het besef dat 

er ook universele waarden zijn waaraan je die sociale regels kan toetsen. Dan moeten er afwegingen 

gemaakt worden. Niet iedereen bereikt trouwens dit stadium. Degene die dit wel bereiken hebben 

meestal een duidelijk beeld van zichzelf. Ze weten ook wat kan en niet kan en kunnen dit staven met 

argumenten.  

 

“Deze morele ontwikkeling loopt voor jongens en meisjes niet gelijk. Jongens zijn meer 

georiënteerd op verschillen, competitie en volgen het morele principe van rechtvaardigheid; 

meisjes zijn meer gericht op verbondenheid, emotie en volgen van het morele principe van 

zorg voor de ander.” (Delfos, 2008, p. 51)  

 

Er is in de morele ontwikkeling dus duidelijk een verschil tussen jongens en meisjes. Tijdens het spel 

moeten we hier zeker rekening mee houden. Jongens gaan waarschijnlijk dieper ingaan op het 

competitiegerichte en de verschillen die door het spel naar voren komen. Meisjes zijn sneller geneigd 

om mee te leven en verbonden te zijn met andere groepsleden. We moeten hier wel de bedenking 

maken dat we werken met kinderen uit een leefgroep. Zij hebben vaak al veel dingen meegemaakt.  

2.4.1.5 De persoonlijkheidsontwikkeling  

Volgens Struyven, Sierens, Dochy en Janssens (2003) zijn kinderen tijdens de lagere schoolleeftijd 

(zes-twaalf jaar) steeds vaker bij hun leeftijdsgenoten. Ze gaan er vaker en intensiever mee om. Het 

gevolg is dat ze zichzelf gaan bekijken in het licht van deze contacten. Ze beginnen te vergelijken en 

gaan aan dingen denken waar ze voordien niet eens bij hebben stilgestaan. Ook op het internet vormen 

ze een identiteit waar ze zich vooral vergelijken met hun vrienden. Tijdens het spel moet er dan ook 

zeker aandacht zijn voor de (onbewuste) beïnvloeding van vrienden. 



28 

 

De adolescenten daarentegen zijn meer egocentrisch. Ze hebben een beeld over zichzelf en menen dat 

het beeld van de andere over hen net hetzelfde is. Zo komen ze vaak bedrogen uit. Ook veel ruzies op 

internet gaan over „het zien van de ander‟. De adolescent meende dat hij op een goed blaadje stond bij 

een persoon maar door uitspraken van de ander bleek dit dan niet zo te zijn. Zo worden er vaak ruzies 

op MSN „uitgevochten‟. Niemand kan hetzelfde denken als iemand anders op dat moment. Daardoor 

voelt de jongere zich soms onbegrepen en eenzaam. Het is dan ook belangrijk om in het spel aan te 

halen dat ieder zijn idee vormt en dat dit niet altijd hetzelfde is als dat van een ander. De opvoeders 

krijgen de taak om deze discussie op te starten en in goede banen te leiden. Ze moeten de jongere zelf 

tot dit inzicht laten komen. Dit kan een groot leerproces zijn voor zowel de opvoeder als de jongere.  

 

Deze jongeren in een leefgroep moeten hun identiteit nog vinden en ontplooien. Dit gebeurt in 

wisselwerking met hun eigen ik en de sociale omgeving. Door de zoektocht naar zichzelf gaan ze vaak 

eerst imiteren. Dit kan zowel een idool of een leeftijdsgenootje zijn. Ook op internet vindt deze 

imitatie plaats. Ze willen net zoals dat leeftijdsgenootje zijn en gaan ook naar chatboxen. Zo kan dit 

zich op alle vlakken verder zetten. De jongeren waar het spel voor bedoeld is hebben de 

identiteitsvorming nog niet voltooid.  

2.4.1.6 De virtuele ontwikkeling 

Delfos (2008) haalt aan dat kinderen rond de leeftijd van tien à twaalf jaar in de prepuberteit zitten. Dit 

zorgt ervoor dat ze zowel op geestelijk als lichamelijk vlak gaan veranderen. Ze maken een groeispurt 

door en het lichaam wordt langzaam volwassen. Delfos zegt dat het belangrijk is dat je het lichaam 

hormonaal niet teveel opzweept zodat het kind zijn eigen tempo kan volgen. Waar we volgens haar op 

moeten letten is dat spelletjes, zeker levelspelletjes, hormonaal opzwepend zijn en de agressie 

stimuleren. Wanneer je als opvoeder dit weet, kan je ervoor zorgen dat spelen van deze spelletjes 

binnen de perken blijft.  

We halen dit aspect hier aan omdat we het belangrijk vinden dat de opvoeder hiervan op de hoogte is. 

Wanneer een kind tijdens het spel aanhaalt dat hij agressief wordt tijdens spelletjes, kan de opvoeder 

het kind geruststellen. Dit is een hormonaal proces en het kind kan hier zelf weinig aan doen. 
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3 Internet 

Zoals eerder gesteld, bestaat internetopvoeding enerzijds uit het aspect internet en anderzijds uit het 

aspect opvoeding. Daarom willen we hieronder de belangrijkste aspecten van het internet even 

toelichten. Internet heeft zoals reeds vermeld een aantal negatieve aspecten (of risico‟s) waar we zeker 

aandacht aan moeten besteden. Anderzijds zijn er ook een groot aantal positieve thema‟s hieromtrent 

die we zeker willen aanhalen.  

 

“Media vullen de tekorten aan die zijn ontstaan in een veranderende wereld. Internet voorziet 

in de haast grenzeloze behoefte aan informatie en biedt nieuwe mogelijkheden tot contact 

waar deze in de reële maatschappij wegvallen.” (Delfos, 2008, p. 16)  

 

Dit citaat geeft duidelijk weer dat er positieve kanten zijn aan het internet. Maar vaak wordt er enkel 

over de gevaren gesproken en worden de positieve kanten vergeten. Mensen zijn vaak bang van 

nieuwe technologieën, zoals eerder aangehaald. Toen de televisie werd uitgevonden, werd deze ook 

niet met open armen onthaald. Vaak hoorden we enkel de negatieve aspecten zoals vereenzaming enz. 

Hetzelfde fenomeen zien we terug bij het internet. Wij willen daarom ook de positieve aspecten 

aanhalen om op deze manier een duidelijk beeld van het internet te creëren.  

3.1 INTERNET ALS… 

Binnen dit onderdeel worden de belangrijkste mogelijkheden van het internet kort toegelicht. We 

willen deze mogelijkheden hier weergeven, omdat het volgens ons belangrijk is voor de praktische 

implementatie van ons spel. De opvoeder moet volgens ons namelijk beschikken over de nodige 

basiskennis omtrent internet en de mogelijkheden hiervan. 

3.1.1  Bron van informatie 

Internet is een snelle manier om informatie op te zoeken. Vroeger gingen kinderen naar de bibliotheek, 

maar tegenwoordig zoeken ze meer en meer informatie via internet. Het gevaar is echter dat niet alles 

wat op internet staat betrouwbaar is. Het is volgens ons de taak van de opvoeders om de kinderen 

hierop te wijzen. Wanneer men informatie zoekt op internet, moeten ze zichzelf steeds de vraag stellen 

of dit wel afkomstig is van een betrouwbare bron. Opvoeders kunnen onmogelijk alle sites inhoudelijk 

controleren en beoordelen op hun betrouwbaarheid. Daarom zouden ze de cliënten, stap-voor-stap, een 

kritische houding moeten leren aannemen tegenover informatie die op het internet te vinden is (Valcke 

& De Craene, 2007). 

Véronique Vancoppenolle (2008) haalt in het Alert aan dat jongeren ook informatie over hulpverleners 

vinden op het internet. Ze vindt het gebruik van de media in de hulpverleningspraktijk een must. Hier 

gaan verder in deze paper nog dieper op in.  

3.1.2 Ontspanning 

Jongeren gebruiken internet vaak om spelletjes te spelen. Op zich zien we hier geen erg in, maar wat 

als er spelletjes gespeeld worden die niet overeenkomen met de ontwikkelingsfase van het kind? 

In één van de leefgroepen die we bezochten (Ter Bank, Leuven), mochten de cliënten enkel spelletjes 

spelen die voor hun leeftijd geschikt geacht werden. De begeleiding vertelde ons dat het echter niet 

haalbaar was om dit steeds te controleren. We vinden het toch belangrijk dat je als opvoeder een goede 

internetopvoeding probeert te geven aan de jongeren. (Valcke & De Craene, 2007). 

3.1.3 Leermiddel 

In dit onderdeel zullen we dieper ingaan op het gebruik van computers en internet bij het ondersteunen 

van leerprocessen. Computers en internet kunnen we tegenwoordig niet meer wegdenken uit scholen 
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en andere opleidingscentra. Vooral de versterking bij het presenteren van informatie, door 

bijvoorbeeld een PowerPoint, biedt veel mogelijkheden om het leren te ondersteunen. 

Het aanbod op internet rondom „leren met computers‟ is de laatste jaren enorm gestegen.  

De grens tussen leren en spelen is niet altijd even duidelijk meer. In het Engels wordt daarom vaak de 

term „edutainment‟ gebruikt. Dit is een samentrekking van education (leren/vormen) en entertainment 

(spelen). Edutainment houdt echter niet in dat er automatisch geleerd wordt. De meeste kinderen zien 

de context van het spel als decor en richten zich vooral op één ding: het spel winnen. Opvoeders 

moeten dus oppassen met hun verwachtingen over het „spontaan leren‟ bij computerspelletjes. Er kan 

bij deze spelletjes wel geleerd worden, maar dan is er expliciete begeleiding en sturing van opvoeders 

nodig. Computerspelletjes kunnen dus zeker een bepaalde meerwaarde bieden. Veel is echter 

afhankelijk van de context waarin het gespeeld wordt en de aard van het computerspel zelf (Valcke & 

De Craene, 2007). 

3.1.4 Communicatiekanaal  

Kinderen hebben vandaag de dag enorm veel middelen om te communiceren. Denk maar aan de GSM, 

chatboxen, e-mail … De meesten hebben wel een (MSN)-account en chatten bijna dagelijks met hun 

vrienden.  

 

“Het vormen van vriendschappen is een belangrijke activiteit tijdens deze fase. Ze worden snel 

gemaakt, snel verbroken en snel hersteld. Het virtuele milieu geeft met internet haast 

eindeloze mogelijkheden in communicatie, dag en nacht over de gehele wereld. Een medium 

als MSN wordt vooral gebruikt om bestaande contacten uit te breiden.” (Delfos, 2008, p. 25)  

 

MSN wordt veel gebruikt om met vrienden te chatten. De jongeren waar ze in dit citaat naar 

verwijzen, zijn jongeren van tien tot twaalf jaar. Op deze leeftijd hechten ze er veel belang aan om via 

deze manier te communiceren. 

MSN kan o.a. een hulpmiddel tot communiceren zijn voor verlegen kinderen. Ze zien de andere 

persoon waarmee ze communiceren niet meteen en kunnen zich zo sterker voordoen. Wanneer we dit 

gaan toespitsen op de leefgroep, zien we enkele gelijkenissen. Cliënten met gedragsproblemen, 

dyslexie, ... vallen in chatboxen veel minder op. Op forums en dergelijke mogen er schrijffouten 

gemaakt worden en zijn er ontelbare afkortingen die je kan gebruiken. Deze kinderen zijn op het 

internet niet „anders‟ en horen erbij. Hierdoor gaan ze steeds vaker dit communicatiemiddel opzoeken 

(Valcke & De Craene, 2007). 

 

Volgend citaat geeft duidelijk weer hoe belangrijk dit communicatiemiddel voor de jongeren 

geworden is: 

 

“Het schoolplein is niet meer dé ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren. Chatten en e-

mail zijn normale manieren geworden om mensen te leren kennen.” (Delfos, 2008, p. 25) 

3.1.5 Verschil in gebruik van internet tussen jongens en meisjes 

We vroegen ons ook af of er een verschil is tussen jongens en meisjes bij internetgebruik. 

Er zijn verscheidene onderzoeken omtrent het verschil in de manier waarop jongens en meisjes met de 

computer en internet omgaan.  

Na de studie uit het onderzoeksprogramma ‘Samenleving en toekomst‟ zijn er significante verschillen 

tussen beide seksen gevonden betreffende de motieven voor internetgebruik. In de figuur hieronder 

zien we dat jongens ontspanning vooral belangrijk vinden (43,1% jongens versus 19,1% meisjes). Het 

zoeken naar informatie is voor één vijfde van de jongens (18,3%) en meisjes (20,1%) het hoofdmotief 

om online te gaan. We merken dat het onderhouden van de sociale contacten voor de meisjes het 

grootste motief is voor het gebruik van internet (www.e-privacy.be). 
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Figuur 1: vergelijking motieven internetgebruik tussen jongens en meisjes (N=1197) 

Motieven meisjes

informatie
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Motieven jongens

informatie
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contact

 
Bron: (www.e-privacy.be) 

 

Motieven meisjes     Motieven jongens 

20,1% informatie    18,3% informatie  

19,1% ontspanning    43,1% ontspanning 

60,7% contact     38,6% contact 

 

Volgens een studie naar de positie van formele leerkanalen in een informele kennismaatschappij van 

Dhr. K. Roe van K.U. Leuven is internet veruit het belangrijkste medium voor het opzoeken van 

informatie. Het grootste deel van de jongeren gebruikt internet om ideeën op te doen voor een 

spreekbeurt of info op te zoeken voor opdrachten van school. Uit een onderzoek van het 

onderzoekscentrum SMIT, vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit van 

Brussel, blijkt eveneens dat tieners frequent gebruik maken van het internet om informatie te 

sprokkelen. Als zoekrobot gebruiken ze, volgens dit onderzoek, vooral Google. Daarnaast is 

Wikipedia, de online encyclopedie die door de internetgemeenschap wordt geschreven, een druk 

geconsulteerd naslagwerk (www.ond.vlaanderen.be). 

 

Binnen de studie „de positie van formele leerkanalen in een informele kennismaatschappij van Dhr. K. 

Roe van K.U. Leuven‟ blijkt dat er significante verschillen zijn tussen jongens en meisjes op het vlak 

van surfen en werken met de computer. In beide gevallen vinden jongens dit leuker dan meisjes. 

Meisjes gebruiken het internet vooral voor het opbouwen, behouden en optimaliseren van sociale 

contacten. Ze e-mailen dan ook liever dan jongens. Jongens werken liever met de PC en houden ervan 

om vrij rond te surfen (www.ond.vlaanderen.be). 

 

Uit een studie die kadert binnen het onderzoeksprogramma „samenleving en toekomst‟ blijkt dat meer 

meisjes een blog en profielpagina hebben dan jongens. Deze laatste hebben dan wel weer vaker een 

eigen website. Volgens deze studie gaan meisjes en jongens ook op een andere manier om met het 

vrijgeven van persoonlijke informatie aan onbekenden. Meisjes zijn eerder geneigd om hun 

profielgegevens vrij te geven. Tijdens het chatten kan het voorvallen dat de gesprekspartner liegt over 

zijn ware identiteit. Jongens (24,2 %) zouden anderen vaker voorliegen dan meisjes (18,4 %). Er blijkt 

ook een significant verschil in privacygevoeligheid. Zo zouden meisjes een hogere 

privacygevoeligheid hebben dan jongens. Dit blijkt uit zowel de enquête als de groepsdiscussies van 

de studie. Oudere tienermeisjes geven vaker een valse naam, adres en e-mailadres op om spam te 

vermijden, zo vertelden ze tijdens gesprekken. Jongens zouden meer contactgegevens en gegevens 

waardoor ze fysiek herkenbaar worden, doorgeven dan meisjes (www.e-privacy.be). 

 

Uit dit onderzoek is eveneens gebleken dat, naarmate de ontwikkeling vordert, jongeren minder 

frequent en minder graag video- en computerspelletjes spelen. Deze video- en computerspelletjes 

hebben echter altijd meer aantrekkingskracht gehad op jongens dan op meisjes. Dit kunnen we 

verklaren door het verschil in motivatie, dat duidelijk wordt uit het onderzoek van het 

onderzoekscentrum SMIT, vakgroep communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit van 

Brussel. Terwijl we bij de jongens heel diverse motivaties terugvinden, zoals competitie, uitdaging, 

controle, fantasie, interesse, communicatie, opwinding, tijdverdrijf en dergelijke, is de overheersende 

drijfveer van de meisjes om videospelletjes te spelen voornamelijk tijdverdrijf. Anderzijds kan het ook 
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verklaard worden uit een self-fulfilling prophecy. Meisjes gaan er namelijk vanuit dat ze de 

vaardigheden niet hebben om deze spelletjes te spelen en dat ze deze vaardigheden ook niet kunnen 

leren. Op deze manier komen ze terecht in de spiraal van een zichzelf waarmakende voorspelling 

(selffulfilling prophecy). Hun eigen vooroordeel wordt werkelijkheid, met als gevolg dat meisjes 

minder spelletjes spelen. Ze gaan er vanuit dat ze het niet kunnen, waardoor ze ook de vaardigheden 

niet kunnen ontwikkelen (www.ond.vlaanderen.be). 

 

In het onderzoek wordt vervolgens kort stil gestaan bij het sociale aspect van het spelen. Het spelen 

wordt namelijk vaak afgeschilderd als een louter individuele vorm van ontspanning. Uit onderzoek is 

vastgesteld, dat dit niet zozeer het geval is. Er bestaan echter wel personen die zich terugtrekken met 

hun spelconsoles, maar voor de meeste van onze tieners is het spelen een sociaal gebeuren. Het 

samenspelen kan verschillende vormen aannemen naargelang het spelen in de thuissituatie, online of 

in een bepaald netwerk plaatsvindt. 

Het onderzoek door Decker & Lang geeft in het gedrag omtrent downloaden, grote verschillen aan 

tussen jongens en meisjes. Bij het downloaden van muziek is het verschil verwaarloosbaar: 67 procent 

van de jongens en 65 procent van de meisjes haalt wel eens illegaal muziek af van het internet. Bij het 

illegaal downloaden van films wordt het verschil groter: 60 procent van de jongens download wel eens 

een film, terwijl 51 procent van de meisjes aangeeft dit te doen. Vooral het downloaden van software 

is veel populairder bij jongens: 53 procent van hen haalt wel eens een programma van het internet Bij 

meisjes is dit 'slechts' 28 procent (www.mijnkindonline.nl). 

3.2 NETWERKEN BINNEN HET INTERNET 

Kinderen willen gezien worden. Ze willen meetellen in deze wereld. Vaak zijn ze er zich niet van 

bewust dat ze hun leven op het internet plaatsen. Dit is een vorm van zelfexpressie, zichzelf uiten. Via 

profielpagina‟s zoals Facebook en Netlog zoeken ze naar profielen die hen aanstaan. Over deze sites 

wordt ook vaak gepraat in school enz. Wanneer je dit niet hebt, hoor je er volgens de jongeren niet bij. 

Maar waarom willen ze gezien worden? Hun netwerk is voor hen heel belangrijk, zoals aangehaald bij 

de sociale ontwikkeling. Zowel kinderen als jongeren hechten veel belang aan hun omgeving. Ze 

zoeken deze steeds vaker op om hun sociale vaardigheden uit te breiden en zich te handhaven in het 

dagdagelijkse leven. Internetsites zoals Facebook en Netlog zijn enkele kanalen die hiervoor frequent 

gebruikt worden. „Waarom zijn deze zo populair?‟ is een vraag die dan aan de oppervlakte komt?  

De theorie omtrent netwerken is een belangrijk hulpmiddel om hierop te kunnen antwoorden. De 

theorie zal hieronder kort worden uitgelegd en vervolgens in verband gebracht worden met internet en 

internetopvoeding. 

3.2.1 Wat bedoelen we precies met een netwerk/systeem?  

Harry Hendrix (1997, p. 35) definieert een netwerk als: “Een groepering van mensen met wie één 

persoon (de centrale actor) min of meer duurzame banden onderhoudt voor de vervulling van 

noodzakelijke levensbehoefte.” 

De centrale actor definiëren wij als onze cliënt in de leefgroep. Dit is de persoon waarrond het hele 

netwerk zich opbouwt. Als noodzakelijke levensbehoefte baseren we ons hier vooral op cognitieve 

steun, emotionele steun, waardering en sociale steun.  

Een netwerk kunnen we onderverdelen in verschillende sectoren. Ze zijn als het ware om de centrale 

actor heen gevouwen. We lichten deze toe aan de hand van een kind uit een leefgroep. 

1. Verwanten: vriend of vriendin, ouder(s), broers of zussen,… 

2. Vrienden en bekenden: vrienden, kennissen, buren, … 

3. Maatschappelijke diensten: school, hulpverlening, maatschappelijke instituties, justitie 

en rechtshulp, instanties van de sociale wetgeving, geloofsgemeenschap, … 

 

Deze netwerkvoorstelling kunnen we eveneens zien als het ecologische model van Bronfenbrenner 

(1977). 
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Figuur 2: Voorstelling ecologisch model van Bronfenbrenner 

 
Bron: www.creep.crc.uiuc.edu/pubs/katzsym/keyes2.gif 

 

 Microsysteem: het gezin van de cliënt, eventuele partner, goede vrienden, leefgroep.  

 Mesosyteem: jeugdbeweging, school en hun invloed op het kind.   

 Exosysteem: microsystemen functioneren in een bredere sociale en informeel/formele 

context bijvoorbeeld het sociaal netwerk van ouders, de buurt waarin het kind woont, 

etnische of religieuze gemeenschap.   

 Macrosysteem: dit systeem is geen concrete of sociale structuur, want het heeft betrekking 

op de cultuur of de heersende ideologie van de samenleving. (www.sbo-agora.nl) 

 

Ieder mens behoort tot een systeem. Mensen vormen een open systeem waarin ze materie, energie en 

informatie uitwisselen. Dit is bij kinderen in een leefgroep niet anders. Ze communiceren met hun 

leeftijdsgenoten en begeleiders, en houden (indien mogelijk) contact met hun familie. Hun netwerk is 

meestal minder groot dan dat van hun leeftijdsgenoten, die niet in een leefgroep vertoeven. Internet 

kan zorgen voor een uitbreiding van dat netwerk en zo het systeem waarin ze vertoeven, vergroten.  

Wanneer je het kind in zijn geheel wilt leren kennen, zal je eveneens moeten openstaan voor zijn 

systeem. Dit is echter niet altijd eenvoudig wanneer hij vaak contact zoekt met zijn systeem via het 

internet.  

3.2.2 Het belang van een netwerk? 

“Ieder individu wordt omgeven door een netwerk van mensen. Hij heeft deze mensen nodig 

om zich te kunnen ontplooien en om, in tijden van nood, op te kunnen steunen.” 

 (Hendrix,1997, p.13) 

 

Net zoals Hendrix beschrijft, vinden wij dat elk mens een netwerk nodig heeft om zich te kunnen 

ontplooien. Hoe groter/breder het netwerk, hoe meer mensen de persoon heeft om op terug te vallen. 

Voor kinderen in een leefgroep is het niet altijd eenvoudig om te beschikken over een groot netwerk.  

3.2.3 Netwerk van kinderen in de bijzondere jeugdzorg  

Een netwerk is eveneens een belangrijk gegeven voor kinderen in de bijzondere jeugdzorg. Vaak zijn 

deze kinderen een deel van hun netwerk verloren door een opname in een voorziening. Ze leven nu 

verplicht samen met andere kinderen en enkele opvoeders. Ze hebben zelf niet gekozen voor dit 

netwerk. Ze zijn erin geplaatst, ook al wilden ze dit misschien zelf niet. 

Sommige kinderen hebben wel nog contact met hun familie. De opvoeders moeten dit stimuleren 

omdat dit een meerwaarde betekent voor de hulp aan het kind. Hun vrienden en familie zien ze slechts 

weinig door, al dan niet een lange tijd, in een voorziening te verblijven. Uitbreiding van het netwerk 

van de jongere is een taak die voor de opvoeders is weggelegd, maar niet altijd even eenvoudig blijkt 

in de praktijk. 

3.2.4 Netwerk via internet 

Omdat we ons de vraag stellen waarom programma‟s zoals Facebook en MSN zo populair zijn, stellen 

we de netwerkuitbreiding en –instandhouding via chatboxen en MSN centraal. We richten dit 

specifiek op de kinderen in een leefgroep. 
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Net als kinderen in een normale thuissituatie zich sociaal kunnen engageren op het internet, vinden we 

dat dit aspect voor de leefgroep niet geblokkeerd mag worden. Wij staan achter de visie van 

normalisatie en streven naar een leven dat zo normaal mogelijk is. Dit kan de integratie naar de 

thuissituatie ten goede komen. We merken dat jongeren veel belang hechten aan hun netwerk zoals 

reeds beschreven in de sociale ontwikkeling. Via MSN kunnen ze hun contacten in stand houden en 

eventueel uitbreiden. We vinden dat in sommige gevallen de instandhouding of uitbreiding van het 

netwerk beter niet kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij een verslavingsproblematiek. Jongeren kunnen 

contact (blijven) opnemen met „de verkeerde vrienden‟. Wanneer deze vrienden een negatieve invloed 

hebben op het begeleiden van de jongere, moet er gezocht worden naar een mogelijke oplossing. 

Wanneer het kind naar zijn thuissituatie/maatschappelijk leven zal terugkeren, zal hij die „foute 

vrienden‟ waarschijnlijk ook weer tegenkomen. Het weerbaar maken kan eventueel toch een start 

vinden via het internet, omdat er geen rechtstreeks contact is. Dit hangt natuurlijk van persoon tot 

persoon en van problematiek tot problematiek af. Natuurlijk is een netwerk alleen op internet niet 

voldoende. Gesprekken en persoonlijke contacten blijven belangrijk!  

 

“De Netwerkportal(sociale netwerksites) en de mensen die er op zitten werden als een 

telefoonboek gebruikt. De effectiviteit van deze middelen was dan ook ver te zoeken. Web 2.0 

middelen zoals sociale netwerken (Myspace, Hyves, Friendster, Second Life) en zakelijke 

netwerken (Xing, LinkedIn) zoeken de interactie tussen mensen waardoor u gericht zeer 

specifieke groepen van mensen kunt bereiken en kan binden. Daarvoor is een opbouw in 

kwantiteit nodig om van daaruit een opbouw in kwaliteit te creëren.” 

(www.onlinenetwerken.blogspot.com) 

 

Via sociale netwerksites zoals MSN, Facebook en dergelijke kan je contact houden met je familie en 

vrienden. Eveneens is „netwerkuitbreiding‟ mogelijk via deze kanalen. In chatboxen praat je met 

vreemden die, door vaker met je te praten, je„virtuele vrienden‟ worden. Het is belangrijk dat deze niet 

boven de werkelijke contacten komen te staan. Face to face contacten blijven steeds het meest 

intensief.  

Via Facebook kan het kind profielen die hem aanspreken, toevoegen aan zijn eigen vriendenlijst. Door 

dingen uit te wisselen en contact te nemen met elkaar, leren ze elkaar beter kennen. 

Natuurlijk moet je niet altijd nieuwe vrienden gaan zoeken op het internet, maar kan je ook contact 

houden met de oude kennissen. Hiervoor wordt vaak MSN gebruikt. 

Via MSN kunnen ook andere mensen jou toevoegen. Het hangt dan van jou af of je hen accepteert of 

niet. Kinderen in de bijzondere jeugdzorg zijn vaak sneller geneigd om mensen die ze niet kennen, ook 

te accepteren. We merken dat dit bij kinderen in een gewone thuissituatie ook vaak het geval is. Het is 

de taak van de opvoeders om hen te wijzen op de gevaren van deze „vreemden‟ op het internet. 

3.2.5 Maakt het internet eenzaam? 

Veel volwassenen denken dat internetgebruik leidt tot vereenzaming van kinderen. „Mijn Kind Online‟ 

haalt echter aan dat dit zeker niet het geval moet zijn. Internet is volgens de jongeren net een 

gemakkelijk middel om contact te leggen met anderen. Dit omdat de sociale drempel minder hoog is. 

Je behoudt een veilige afstand tussen jou en je gesprekspartner. „Mijn Kind Online‟ haalt dan ook aan 

dat het op deze manier voor verlegen kinderen veel leuker en makkelijker is om vriendjes te maken.  

Internet biedt volgens hen ook de mogelijkheid om het doen en laten van anderen te bestuderen. Je kan 

als het ware eindeloos homepages en profielen van anderen bekijken.  

 

Wij delen dezelfde mening omtrent het thema „vereenzaming door internet‟. We merken dat veel 

opvoeders denken dat het kind enkel met zichzelf bezig is en geen tijd meer maakt voor vrienden. Om 

dit misverstand uit de wereld te helpen willen we graag terugverwijzen naar de dialoog die zou moeten 

plaatsvinden tussen de kinderen en de opvoeders. Wanneer opvoeders praten met de kinderen, leren ze 

begrijpen wat hun kind online bezighoudt. Zo komen ze eveneens te weten dat er diepzinnige 

gespreken via MSN kunnen plaatsvinden. 
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„Mijn Kind Online‟ is van mening dat het goed is als een kind via het internet contacten legt met 

andere kinderen. Het verbreedt zo zijn sociale beeld. Ze halen wel aan dat het fout gaat wanneer een 

kind alleen nog maar internetvriendjes heeft. „Mijn kind online‟ spreekt ook van een verslaving. Het 

kind is dan afhankelijk geworden van het internet. 

 

Het is volgens ons aan de opvoeders om dit in de gaten te houden en tijdig aan de alarmbel te trekken. 

Praat met de kinderen en stimuleer activiteiten om te ravotten. Kinderen samen laten buiten spelen is 

eveneens belangrijk voor hun sociale ontwikkeling (www.mijnkindonline.nl). 

3.2.6 Besluit netwerk via internet voor een kind in een leefgroep 

Jongeren in een leefgroep zoeken ook graag contact met andere jongeren via internet. Ze kunnen zich 

voordoen hoe ze willen en zelfs hun verblijf in de leefgroep verzwijgen. Vaak zoeken deze kinderen 

contact met hun vrienden via MSN en zoeken nieuwe vrienden in chatboxen. Soms, meer als kinderen 

in een thuissituatie, hechten deze kinderen belang aan contactvormen via internet. Dit is één van de 

enige communicatiemiddelen die ze hebben om buiten school contact te zoeken met hun vrienden en 

familie. 

Hun zelfvertrouwen is vaak ook vrij laag en ze zoeken daarom de bevestiging van anderen op. 

Wanneer de anderen hen proberen „in te pakken‟ hebben ze hier vaak geen erg in. Ze vinden dit net 

fijn en beseffen niet dat ze een gevaarlijk pad kunnen bewandelen. Het is aan de opvoeders om hen 

tijdig duidelijk te maken wanneer dit te ver gaat. 

3.3 VOOR- EN NADELEN NETWERK VIA INTERNET IN DE LEEFGROEP  

Het is belangrijk om te gaan kijken naar de voor- en nadelen van een netwerk via internet in de 

leefgroep. Zo krijgen we een duidelijker beeld van de positieve aspecten en de mogelijke gevaren.  

3.3.1 Voordelen 

 Contact houden met familie: op deze manier kan op een redelijk gemakkelijke en snelle 

manier contact gehouden worden met de familie. Er kan met meerdere personen tegelijk 

gepraat worden. Je kan verschillende gesprekken voeren op één zelfde tijdstip. Mailen gaat 

ook sneller dan de klassieke brieven per post. 

 

 Niet via de telefoon: in plaats van te telefoneren kan internet een interessante mogelijkheid 

zijn. Natuurlijk mag het telefonische en face to face contact niet verloren gaan. De begeleiders 

van de leefgroep dienen dit voldoende in de gaten te houden. 

 

 Betere begeleiding naar integratie: wanneer de jongere terug zal keren naar de thuissituatie, 

zal hij ook te maken krijgen met internet. We vinden het belangrijk dat hij tijdig weerbaar 

gemaakt wordt, om problemen bij de integratie te voorkomen. De taak van de 

leefgroepbegeleiders bestaat erin de kinderen te wijzen en te duiden op de gevaren en met hen 

in discussie te treden.  

 

 Informatie krijgen van wat er in hun netwerk gebeurt: ze houden contact met hun netwerk en 

voelen dat ze er nog steeds een deel van uitmaken. Het is belangrijk dat het kind niet zomaar 

zijn netwerk verliest omdat er te weinig contact plaatsvindt. 

 

 Netwerkuitbreiding: via MSN en dergelijke kunnen er ook nieuwe vriendschappen ontstaan, 

maar opgepast voor mensen die zich anders voordoen of er misbruik willen maken van deze 

„vriendschap‟.  
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3.3.2 Nadelen  

 Misbruik: via het internet kan er veel gelogen en bedrogen worden. Sommige mensen doen 

zich anders voor of bedriegen de persoon die met hen aan het chatten is. Deze zijn zich hier 

meestal niet van bewust. Daarom: wanneer je nieuwe mensen ontmoet online, geef dan 

NOOIT persoonlijke gegevens. 

 

 Cyberpesten: pesten via email, het zonder toestemming plaatsen van intieme of 

gemanipuleerde foto‟s op het internet, bedreigingen per sms, … dit zijn een aantal 

voorbeelden van pestgedrag dat helaas steeds vaker plaatsvindt. Kenmerkend voor deze 

nieuwe vorm van pesten, is dat het vrijwel onzichtbaar blijft voor volwassenen. Cyberpesten 

kan anoniem gebeuren en is hierdoor venijnig, ook door het ontbreken van getuigen en de 

soms verregaande consequenties (Gielen). Hier willen we voor verdere informatie graag 

verwijzen naar de website: www.cyberpesten.be. 

 

 Niet voor de kleinere kinderen: kleinere kinderen die nog niet kunnen lezen of typen hebben 

hier geen baat bij.  

 

 Niet iedereen kan op eenzelfde moment online: in de leefgroep is er meestal slechts één 

computer. De kinderen moeten dus hun beurt afwachten. Hiervoor zijn duidelijke en 

aangepaste regels nodig!  

 

 Geen netwerk (alleen): wanneer een kind zo goed als geen netwerk heeft als het in de 

leefgroep aankomt, kan het via deze weg geen contact houden met zijn familie. Wanneer de 

relatie al slecht zit, is MSN geen weg om deze op te lossen. De begeleiding moet een manier 

vinden om het netwerk van het kind uit te breiden en de relatie met de familie weer zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen. 

 

Het is aan de groepsbegeleiding om te kijken of de voordelen zwaarder door wegen dan de nadelen of 

andersom. Dit hangt van persoon tot persoon af en natuurlijk ook van de problematiek of reden 

waarom hij is aangemeld. 

3.4 DE GEVAREN EN RISICO‟S VAN HET INTERNET  

Het internet heeft ons het leven, in veel opzichten, een stuk gemakkelijker gemaakt. Je kan 

tegenwoordig met een paar muisklikken een nieuwe pull bestellen, een reis boeken, contact houden 

met familie of vrienden in andere landen … . Dit zijn slechts enkele mogelijkheden van internet. Naast 

de dingen die ons het leven aangenaam maken, zijn er ook negatieve aspecten. Het kan namelijk een 

bron zijn van ongewenste informatie, schending van de rechten van de mens, een mogelijkheid tot 

fraude enz.  

Hieronder zullen we de gevaren en risico‟s van het internet kort toelichten. De voornaamste reden 

waarom we deze hier aanhalen, is dat we de risico‟s bekend willen maken aan de opvoeders die het 

spel rond internetopvoeding zullen begeleiden. Het is volgens ons belangrijk dat de opvoeder beide 

kanten kent. Zo proberen we ervoor te zorgen dat de opvoeder zich niet zal vast pinnen op enkel de 

positieve aspecten van het internet ofwel enkel de gevaren. 

Niet alleen de opvoeders, maar ook de kinderen moeten weten dat er bepaalde gevaren bestaan met 

betrekking tot het internet. Het is belangrijk dat ze weten dat dit medium niet enkel „rozengeur en 

maneschijn‟ inhoudt.  

 

Uit navraag bleek dat jongeren in een leefgroep vooral chatten, informatie opzoeken op het internet, 

eigen profielpagina‟s bekijken, enz. Bij het chatten en het bekijken van profielpagina‟s is het 

belangrijk dat de jongeren weten welke informatie kan doorgegeven worden aan anderen en welke je 

best voor jezelf houdt. Er zijn namelijk situaties bekend van mensen die telefoonnummers en adressen 

uitwisselden en waar het verhaal een negatieve afloop kende. Regelmatig komt in de media dat 

pedofielen infiltreren in chatboxen en GSM- nummers van jongeren proberen te bemachtigen.  
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Het is volgens ons nodig dat de jongeren (in de leefgroep) leren inzien dat ze geen persoonlijke 

informatie mogen doorsturen naar personen die ze niet of slechts beperkt kennen. Niet enkel 

telefoonnummers of adressen kunnen belangrijke persoonlijke informatie zijn, ook wachtwoorden of 

gebruikersnamen houden gevaar in. Er wordt geregeld gesproken over „hackers‟ die een account 

kraken en het wachtwoord vervangen, zodat de eigenaar van het account de toegang wordt ontzegd. 

Wanneer dit gebeurt, bestaat het risico dat een „hacker‟, in naam van de vorige eigenaar, ongewilde of 

illegale handelingen stelt (www.surfsafe.nl). 

 

Websites zelf kunnen ook een risico inhouden. Via bepaalde websites proberen bedrijven regelmatig 

gegevens te achterhalen van personen. Meestal worden die gegevens niet enkel voor professionele, 

maar ook voor private doeleinden gebruikt. Hier kunnen we dan ook spreken van een inbreuk op de 

privacy van de persoon.  

Een ander soort websites waar risico‟s aan verbonden zijn, zijn deze waar het mogelijk is om iets aan 

te kopen. Op deze sites wordt regelmatig gevraagd naar creditcardnummers. Dit kan een risico 

inhouden wanneer de jongere hier onbezonnen mee te werk gaat. Wanneer de website niet 

betrouwbaar is en de persoon geeft zijn creditcardnummer, kan dit zware financiële gevolgen hebben.  

 

Iets waar opvoeders volgens ons ook attent voor moeten zijn, is het illegaal downloaden en 

verspreiden van muziek. De jongeren beseffen vaak niet dat het strafrechtelijke gevolgen kan hebben, 

wanneer ze muziek illegaal downloaden. De jongeren moeten m.a.w. weten dat dit een inbreuk is op 

de rechten van deze artiest. Er bestaan sites of programma‟s (zoals Itunes) waar je heel goedkoop, en 

vooral legaal, muziek kan downloaden. Dit alternatief moet volgens ons aan de kinderen worden 

aangeboden (www.surfsafe.nl). 

Het is eveneens belangrijk dat de opvoeders aangeven dat de jongeren ook met vragen of problemen 

over pornografisch materiaal bij de opvoeders terecht kunnen. De gevolgen van dit materiaal op de 

jongeren hebben we bij de seksuele ontwikkeling uitgebreid besproken. 

 

Het internet is voor vele jongeren in een leefgroep een grote bron van communicatie. Het gevaar 

schuilt erin dat het „cyberleven‟ de bovenhand gaat krijgen over het „echte leven‟. De jongere gaat zijn 

leven dan wijden aan internet en kan zijn studies of zijn echte vrienden verwaarlozen. Dit kan enorme 

gevolgen hebben voor de toekomst. De opvoeders in een leefgroep moeten dus oog hebben voor de 

frequentie van het internetgebruik en dit in geval van overmatig gebruik, tijdig kunnen afblokken. 

 

Om af te sluiten willen wij een citaat aanhalen dat vermeld staat op de website “Surfsafe.nl”:  

 

“Het is goed om met risico's rekening te houden. Bedenk echter wel dat het grootste risico ook 

het minst vaak voorkomt. Risico's horen bij het leven en ook bij internet. Het gaat erom dat 

risicovolle situaties zoveel mogelijk vermeden worden. Juist dan kan uw kind optimaal van het 

internet profiteren. Ook is het goed om te beseffen dat de genoemde risico's ook in meer of 

mindere mate gelden voor volwassenen.” (www.surfsafe.nl) 

 

Op deze website wordt aangegeven dat het belangrijk is om de risico‟s van het internet te kunnen 

relativeren. Natuurlijk horen ze erbij en moeten we erop letten dat kinderen niet steeds in risicovolle 

situaties verzeild geraken.  

We besluiten met onze mening dat je als opvoeder je niet alleen moet focussen op de gevaren, maar 

ook de positieve kanten moet blijven zien. Praat met de jongeren en luister naar wat zij jou te vertellen 

hebben. 
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4 Internetopvoeding in de praktijk 

De vorige delen hebben heel wat theorie omtrent internetopvoeding opgeleverd, maar hoe ziet dit er in 

de praktijk uit? Het is een vraag die vaak zal gesteld worden in verband met vernieuwingen in de 

begeleiding van kinderen op het internet. Vroeger moest men enkel stilstaan bij de offline opvoeding. 

Door de opkomst van verschillende vormen van multimedia gedurende de laatste jaren, is ook 

internetopvoeding een belangrijke rol binnen de opvoeding gaan spelen. Daarom hebben we hieronder 

onze voorstelling van een digitale leefgroep opgesteld. De opvoeders zien we hier als 

internetopvoeders. 

4.1 RUIMTE 

De leefgroep praktisch indelen is een eerste stap. Je plaatst de gezamenlijke pc best centraal in de 

kamer. Zo kan je van op een afstand een oogje in het zeil houden. Het kind heeft hierdoor ook een 

gevoel van controle. 

Begeleiders hebben bij voorkeur een aparte P.C. Dit is niet alleen handig, maar zo houd je de 

documenten van de opvoeders en de kinderen volkomen gescheiden. De P.C. van de begeleiders plaats 

je best met zicht op die van de gasten. In dit voorbeeldplattegrond zit één jongere aan het bureau en de 

andere jongeren zitten in de zithoek. Deze is strategisch geplaatst, zodat de jongeren met hun rug naar 

degene zitten die achter de P.C. zit. Dit zorgt toch voor een beetje privacy.  

 

 

4.2 BESCHERMING 

Je computer heeft bescherming nodig tegen onder andere virussen en ongewenste email. Je installeert 

daarom best een virusscan en firewall. Deze software beschermt de kinderen echter niet tegen de 

mogelijke gevaren die op internet kunnen plaatsvinden. Je zou als opvoeder wel een ouderfilter 

kunnen installeren, die bijvoorbeeld sites met pornografisch materiaal tegenhoudt. Op deze manier kan 

de jongere enkel sites bezoeken die geschikt zijn voor zijn leeftijd. Maar stel dat de jongere op zijn 

computer thuis geen filter heeft en daar dus wel toegang heeft tot zulke sites? Hij kan geschokt zijn, 

niet weten wat er gebeurt of er net meer naar op zoek gaan.  
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Daarom geven wij de voorkeur aan een balans tussen beschermen en weerbaar maken. Wanneer we 

alleen gaan beschermen, weet een kind niet wat goed of slecht is, wat voor hem wel of niet geschikt is 

op het internet. Een goed gesprek rond mogelijke gevaren doet volgens ons vaak meer dan een 

ouderfilter. Het is belangrijk dat je als opvoeder dicht bij de jongere staat. Je kan hem dan de juiste 

weg van het internetpad opsturen en hem laten weten dat hij op jou kan rekenen wanneer het misgaat. 

Gebeurt dit, dan ben jij er als opvoeder om hem te steunen, hem terug te sturen op het juiste pad en 

hem te stimuleren om kritisch te kijken naar zijn eigen internetgedrag. 

4.3 PRIVACY 

4.3.1 Recht op privacy 

Net als een kind dat leeft in zijn thuisomgeving, heeft ook een kind in de bijzondere jeugdzorg 

bepaalde rechten. Deze rechten staan omschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat 

aangenomen is door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989.  

Één van deze rechten, is het recht op privacy. 

 

“De minderjarige heeft recht op respect voor zijn/haar persoonlijke levenssfeer, met inbegrip 

van de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens, een respectvolle omgang met politieke, 

filosofische, ideologische of religieuze overtuigingen en seksuele geaardheid, het recht om 

bezoek te ontvangen en om te gaan met personen van eigen keuze, tenzij dit wordt beperkt 

door de rechterlijke beslissing. 

De minderjarige heeft ook recht over de verblijfsomstandigheden in de (semi)residentiële 

jeugdhulpverlening.” (M. Berghmans in Maes, 2007, p. 128) 

 

Uit gesprekken met opvoeders van verschillende leefgroepen bleek dat dit recht op privacy algemeen 

aangenomen wordt, maar dat het moeilijker toe te passen is in de praktijk dan het op papier staat.  

De kinderen hebben recht om op het internet te surfen zonder de voortdurende controle van de 

opvoeders. Maar net hier ligt de moeilijkheid. Als ze niet gecontroleerd worden, kunnen de kinderen 

zichzelf en anderen schade berokkenen, zonder dat iemand er iets vanaf weet. Wij vinden dat er 

daarom wel een zekere vorm van controle nodig is. Maar wel op een manier dat de privacy van het 

kind niet geschaad wordt. Wij gaan er van uit dat een opvoeder die eventjes kijkt op het 

computerscherm, geen schending van de privacy pleegt. Jongeren in een voorzienig zijn vaak zeer 

kwetsbaar door de zware rugzak die ze met zich meedragen. Daarom is er volgens ons een zekere mate 

van controle nodig. Uit de gesprekken met de opvoeders bleek dat de jongeren er nauwelijks een 

probleem van maken wanneer de opvoeders even kijken naar het scherm. Even kijken op het scherm is 

volgens ons ook een manier van interesse tonen naar de jongere toe en een vertrekpunt om in dialoog 

te treden. 

 

Er wordt niet overal op dezelfde manier met het recht op privacy omgegaan. Tijdens een gesprek 

hadden met een opvoedster van Huis 17 van De Oever, vertelde ze ons dat er bij hen zoveel mogelijk 

privacy wordt gegeven aan de jongeren. Zij proberen dit recht op privacy zo veel mogelijk te 

respecteren. De chatlogs, USB-sticks, de geschiedenis … worden niet nagekeken door de opvoeders. 

Enkel wanneer een jongere abnormaal gedrag vertoont achter de computer, gaat de opvoeder even 

meekijken op het scherm. Dit gebeurt echter ook vaak uit interesse voor de jongere zelf. Omdat de 

jongeren geen aparte aanmeldaccount hebben, raden de opvoeders hen aan hun persoonlijke 

documenten op een USB-stick te zetten. Dit omwille van de privacy en op deze manier kunnen ze hun 

niemand anders beschuldigen van het wissen van hun bestand.  

 

In de leefgroepen van MPC Ter Bank wordt er op een andere manier met het recht op privacy 

omgegaan. Wanneer de opvoeders vermoeden dat een gast gepest wordt, zelf pest via MSN of naar 

een leeftijdsinadequate site surft, wordt de berichtgeschiedenis afgeprint en nagekeken. De opvoeders 

merken vaak wanneer kinderen iets doen wat niet mag door het gedrag dat ze vertonen wanneer ze 

achter de computer zitten; ze worden rood, draaien het scherm, kijken meer rond, … Ze laten via hun 
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gedrag merken dat ze iets doen wat eigenlijk niet mag. Wanneer deze vermoedens correct zijn, wordt 

er een 1-1 gesprek gestart tussen de opvoeder en de cliënt.  

4.3.2 Privacy in de praktijk 

De computer van de begeleiders zou enkel toegankelijk moeten zijn voor henzelf. Ze hebben best een 

eigen gebruikersnaam en een wachtwoord, dat niet gekend is door de gasten. 

Het is ook mogelijk om voor elke jongere een eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Zo 

kunnen de jongeren enkel hun eigen bestanden of internetfavorieten bekijken en gebruiken.  

In principe zouden de opvoeders toegang mogen hebben tot elke gebruikersnaam, maar dit kan 

beschouwd worden als inbreuk op de privacy van de jongere. Je kan dan het volgende doen of 

voorstellen: schrijf samen met de jongere zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een briefje en steek 

dit in een gesloten envelop. Je spreekt samen af dat deze pas geopend wordt door de begeleiders als 

het echt nodig is. Alle enveloppen worden samen opgeborgen, buiten het bereik van de jongeren. Ze 

kunnen wel vragen om regelmatig te checken of deze enveloppe nog steeds gesloten is. Op deze 

manier wordt ook de onderlinge privacy gerespecteerd.  

4.4 TIPS 

 Kies een goede plaats voor de computer 

 

Plaats de computer centraal in de gemeenschappelijke leefruimte. Zo kun je als opvoeder van op 

afstand volgen wat er aan de pc gebeurt. De aanwezigheid van anderen in dezelfde ruimte is een vorm 

van sociale controle. De gasten zullen minder snel ongepast internetgedrag vertonen.  

 

In Huis 17 (leefgroep van BJZ De Oever Hasselt) staat de computer van de leefgroep in het midden 

van de woonkamer. Zo kunnen de opvoeders van op afstand eens kijken en een oogje in het zeil 

houden. Het gebeurt wel eens dat een meisje het scherm wegdraait. Dit is voor de opvoeders een 

signaal dat ze iets doet wat niet mag. Wanneer dit gebeurt, gaat de opvoeder eens dichterbij kijken. 

 

 Maak afspraken rond internetgebruik 

 

Kinderen of jongeren iets opleggen wat niet mag, lokt vaak het tegenovergestelde gedrag uit. Maak 

daarom samen de afspraken omtrent internetgebruik en voorzie een wederzijdse „goedkeuring‟. Je kan 

best samen met de kinderen, de regels in het kort op een blad zetten en dit in de buurt van de computer 

hangen, of zelfs op een muismat laten plaatsen. Zo wordt de jongere herinnerd aan de afspraken en zal 

hij beter nadenken vooraleer hij gaat surfen of chatten.  

 

 Praat ook over de leuke dingen op het internet 

 

Het kind of de jongere moet iets bijleren. We willen niet dat het kind een afkeer krijgt van het internet. 

Het biedt namelijk veel voordelen en mogelijkheden. In onze huidige maatschappij is internet ook niet 

meer weg te denken.  

 

 Leuke ideetjes  

 

Foto‟s uitwisselen, een jaarkalender bijhouden, een dagboek van de leefgroep… Vele leefgroepen zijn 

hier mee bezig en tegenwoordig kan dit ook online. Je kan bijvoorbeeld een „groep‟ aanmaken op 

MSN. Dit is je eigen stek op het internet waar tal van mogelijkheden bij horen. Je kan er foto‟s en 

teksten op plaatsen, een agenda bijhouden, een ledenlijst aanmaken. Het mooie van deze site is dat dit 

niet voor alle surfers toegankelijk kan zijn; je kan het „bezoekrecht‟ bijvoorbeeld beperken tot de 

andere leefgroepen in je instelling, of ervoor kiezen dat ook de ouders deze kunnen bekijken. Een 

(fictief) voorbeeld is te bekijken op http://groups.msn.com/dekhlimmers.  
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Als startpagina kan ook gebruik gemaakt worden van www.symbaloo.com. Dit is een eenvoudige site 

waar je al je favoriete websites kan linken aan je startpagina. Je moet dan alleen maar op het 

pictogram klikken en je bent op deze website. In de leefgroep kan je dit gebruiken in plaats van mijn 

favorieten. Voor kinderen die niet zo goed met internet overweg kunnen is dit een handig hulpmiddel. 

 

4.5 VOORBEELDEN VAN WAT JE EEN KIND KAN LEREN 

 

 Niet alles wat op het internet te vinden is, is correcte informatie. Leer het kind daarom kritisch 

zijn. 

 

 Persoonlijke informatie of foto‟s uitwisselen kan gevaarlijk zijn. Stel je voor dat door de 

andere persoon hier misbruik van gemaakt wordt. Leer de jongere daarom om geen 

persoonlijke informatie zoals adresgegevens, wachtwoorden, rekeningnummers en dergelijke 

op het net te plaatsen of aan iemand te geven. Zulke dingen zijn persoonlijk en kan je daarom 

beter voor jezelf houden. 

 

 Een ander probleem doet zich voor bij het openen en beantwoorden van e-mails. E-mails van 

onbekende afzenders kunnen namelijk virussen en dergelijke bevatten. Je kan altijd een 

spamfilter installeren, maar het is volgens ons beter om de jongere hier ook leren mee om te 

gaan (weerbaar maken).  

 

 Leg het kind of de jongere uit wat er allemaal te vinden is online, rekening houdend met de 

leeftijd. Praat over choquerende sites, nog voor de jongeren er zelf mee in aanraking komen. 

Ze weten zo wat ze kunnen verwachten. Leer ze om lastige situaties online aan te kaarten bij 

een opvoeder. Deze kan dan met het kind een gesprek starten. Je kan als opvoeder beter in de 

buurt blijven tijdens het surfen. Zo ben je meteen bereikbaar wanneer de jongere iets wil 

vragen of ergens hulp bij nodig heeft. Met de centrale plaatsing van de computer in de 

leefgroep bereik je die aanwezigheid meestal vanzelf. 

 

 Sta zelf open voor nieuwe kennis en probeer te weten te komen waar de kinderen mee bezig 

zijn. Je kan moeilijk iets aanleren of contoleren als je er zelf niets vanaf weet. Het leren zien 

we hier vooral als een wederzijds proces: het kind leert jou surfen en jij kan hem aanleren 

welke de mogelijke gevaren hiervan zijn. Door als opvoeder zelf eens een stapje in de 

internetwereld te zetten, kan je de leefwereld van jongeren beter begrijpen. 

 

4.6 VOORBEELDEN VAN VUISTREGELS VANUIT HET KIND 

 

 Ik vertel de opvoeders wat ik precies doe wanneer ik surf of chat. 

 Ik geef geen informatie over mezelf (of over vrienden)aan iemand die ik leer kennen via 

het net of op de chat. 

 Mijn wachtwoord is zoals mijn huissleutel; die geef ik aan niemand. 

 Als ik met iemand „in het echt‟ wil afspreken die ik via het net of op de chat heb leren 

kennen, praat ik er eerst met de begeleiders over.  

 Ik bel nooit met iemand die ik via het net of op de chat heb leren kennen zonder eerst het 

met de begeleiders te bespreken. 

 Als ik iets niet leuk vind, stop ik onmiddellijk met surfen of chatten. Ik vertel het aan een 

begeleider. 

 Ik geloof niet alles wat ik zie of wat men mij zegt. 

 Net zoals in het echte leven, blijf ik op het internet of de chat altijd beleefd.  

http://www.symbaloo.com/
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4.7 NETIQUETTE 

We hebben het reeds gehad over regels en tips in verband met internet. Maar om deze regels op te 

volgen en hier op een constructieve manier mee om te gaan, zijn er een aantal voorwaarden die 

gevolgd moeten worden. Deze staan niet letterlijk in een wetboek beschreven, maar zijn algemeen 

geldend en aanvaard. In de digitale wereld kunnen we deze gedragsregels terugvinden onder de 

noemer „netiquette‟.  

 

Waar je je ook op het net begeeft, steeds zal je een aantal gedragsregels in acht moeten nemen 

alvorens je in de internetgemeenschap wordt opgenomen. Voordat een kind zich online gaat begeven, 

stellen wij de volgende richtlijnen voor die van pas kunnen komen in bijna iedere situatie in de digitale 

wereld (www.microsoft.com). 

 

Wanneer je een email verzendt, denk altijd aan de persoon aan „de andere kant‟ van de computer.  

Wij vinden dat je online dezelfde gedragingen zou moeten stellen als in het echte leven. Hiermee 

bedoelen we dat we op straat ook niet zomaar iemand beledigen. Wij vinden dat dit op het internet dan 

ook niet aan de orde is.  

Een andere, niet onbelangrijke, regel is dat je de privacy van de andere steeds moet respecteren. Dit 

hangt nauw samen met je eigen privacy. Op een chatbox ga je het wachtwoord van je mailbox niet 

tegen iedereen vertellen. Je dwingt anderen daarom ook niet om geheime nummers (zoals die van een 

creditcard) of foto‟s te verspreiden.  

Het continue gebruik van hoofdletters is tijdens het chatten algemeen niet aanvaard. In de chatwereld 

staat dit namelijk gelijk aan schreeuwen (www.microsoft.com). 

Kortom: Behandel anderen zoals je zelf wil behandeld worden. 

 

Het belang van deze netiquette willen we toch even duidelijk aanhalen. Vele jongeren kennen deze 

„regels‟, maar passen ze op het internet niet altijd toe. Dit zorgt voor frustraties bij anderen en kan 

leiden tot grote ergernissen en ruzies. 

In een leefgroep gelden meestal al regels die nageleefd moeten worden. Niet enkel offline, maar ook 

online. Jongeren die een zwaardere rugzak meedragen, zijn veel gevoeliger voor verkeerd 

internetgebruik. Het is dan ook van groot belang dat ze kennis hebben van deze netiquette en ze ook 

toepassen. De taak van de opvoeders is om hen deze bij te brengen en aan te leren. 

5 Een blik op de toekomst 

Door de komst van het internet is de wereld weer verder geëvolueerd op vele vlakken. We kunnen 

activiteiten uit het dagelijkse leven nu ook via internet doen. Je kan informatie opzoeken via 

zoekmachines in plaats van naar de bibliotheek te gaan, kleding via internet kopen in plaats van in de 

winkel, met vrienden praten door te chatten in plaats van er naartoe te gaan, online geld overschrijven 

enz. verder. Dit zijn slechts enkele activiteiten die online kunnen plaatsvinden. Dat dit allemaal 

mogelijk is, maakt het voor personen met een drukke agenda een stuk gemakkelijker.  

Wij vinden echter dat niet alle activiteiten in de online wereld moeten plaatsvinden. Ook offline is het 

noodzakelijk dat deze activiteiten blijven gebeuren. Je vrienden enkel via internet spreken, is naar 

onze mening niet voldoende. 

5.1 ONLINE HULPVERLENING 

De internetevolutie blijft natuurlijk niet stil staan in 2008. Op dit moment vindt er een nieuwe 

ontwikkeling plaats, namelijk de onlinehulpverlening. Onze samenleving is een gedigitaliseerde 

samenleving en dit maakt dat organisaties die zich bezig houden met de hulpverlening, uitgedaagd 

worden om deze nieuwe communicatiekanalen te gebruiken. Hieronder verstaan wij het gebruik van 

de chatbox en e-mail. Dit kan ervoor zorgen dat de hulp- en dienstverlening laagdrempelig wordt en 

uitgebouwd kan worden waar dit nodig is.  
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De onlinehulpverlening kan plaatsvinden via websites, oprichting van zelfhulpfora, organisatie van 

chatboxen en hulpverlening via e-mail. Deze communicatiekanalen zijn natuurlijk verschillend van 

elkaar. Een e-mail gebeurt individueel tussen de cliënt en hulpverlener . Deze communicatie is 

eveneens vertraagd (asynchroon), waarmee men bedoelt dar er niet onmiddellijke een antwoord komt 

van de andere. Een chatbox daarentegen is een groepsgebeuren. Hier vindt onmiddellijke 

communicatie (synchroon) plaats. Een gespreksforum gebeurt ook in groep maar via een vertraagde 

communicatie. Tenslotte is er nog het online- gesprek dat individueel gebeurt en waarbij de 

communicatie onmiddellijk is(zoals bij MSN). 

 

Volgens de National Board of Certificated Counselors (NBCC) (Vlaeminck,, Vanhove, De Zitter, & 

Bocklandt, 2008) is „Internet counseling‟ een synchrone en/of asynchrone afstandsrelatie tussen 

therapeut en cliënt door gebruik te maken van internet via chat (synchroon), e-mail (asynchroon), 

videoconferentie of andere middelen. 

Deze afstandsinteractie is een essentieel kenmerk van de onlinehulpverlening. De therapeut en de 

cliënt zijn niet zichtbaar voor elkaar en ook niet ruimtelijk bij elkaar in de buurt. De hulpverlening 

gebeurt enkel via woorden en tekens op een computerscherm. 

Deze manier van hulpverlening wordt gezien als een opstap naar andere vormen van professionele 

hulpverlening. Wanneer cliënten het eerste contact leggen via de chat, zouden ze misschien daarna 

gemakkelijker over hun problemen kunnen vertellen via face to face contact of via de telefoon. Ze 

durven tijdens het chatten vaak meer over hun problemen vertellen dan in een gewoon gesprek of via 

de telefoon. 

Deze onlinehulpverlening kan een tijdelijke oplossing zijn in afwachting tot hij in een andere 

hulpverleningsvorm kan worden begeleid. Er is namelijk een wachttijd binnen de meeste vormen van 

hulpverlening.  

 

Een belangrijke vereiste voor onlinehulpverlening is dat de sites eenvoudig te vinden zijn. Hierbij is 

het dus belangrijk dat de informatie hieromtrent op de meest aangewezen plaats staat en dat de link 

werkt. 

Enkele voorbeelden waarlangs men door de Vlaamse overheid erkende welzijnsorganisaties kan 

bereiken: 

 www.daidalosvzw.be 

 www.holebitelefoon.be 

 www.jac.be 

 

5.1.1 Wat maakt de onlinehulpverlening nu zo anders? 

5.1.1.1 Voordelen 

De anonimiteit, vertrouwelijkheid en veiligheid staan gegarandeerd bij deze hulpverlening. Er wordt 

namelijk gewerkt met specifieke software. Bij vele organisaties worden de persoonlijke gegevens dan 

ook niet bewaard of opgeslagen.  

Bij deze hulpverleningsvorm kunnen de cliënten zelf kiezen wanneer en waar de hulpverlening 

plaatsvindt. Deze autonomie geeft de cliënten een gevoel van emotionele controle en comfort. Ze 

hebben minder angst om te blokkeren. Vaak voelen ze zich rustiger omdat ze niet moeten letten op 

hun woordgebruik, deze worden namelijk enkel virtueel uitgesproken. Tijdens het chatten is dit ook 

niet zo belangrijk. Velen schrijven hier met afkortingen en dergelijke. 

5.1.1.2 Beperkingen 

Naast de positieve kanten die hierboven aangehaald werden, zijn er ook nadelen en beperkingen. Een 

eerste beperking is dat de non-verbale communicatie afwezig is. Hieronder verstaan we de sterkte en 

toon van de stem, stemkleur en gezichtsuitdrukkingen. Omdat dit afwezig is, kunnen woorden en 

zinnen verkeerd geïnterpreteerd worden. Het gebruik van emoticons probeert deze beperking te 

compenseren.  
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Een tweede knelpunt is dat de online hulpverlener weinig informatie heeft over de cliënt zelf. Dit is 

voor de hulpverlener niet gemakkelijk. Wanneer de cliënt niet vertelt wat zijn geslacht is, weet de 

hulpverlener dit ook niet. Het onzichtbaar zijn van de cliënt en hulpverlener kan ook fantasieën met 

zich meebrengen bij beide partijen. Er wordt een „droom‟beeld gevormd van de gesprekspartner. 

Een volgend knelpunt is de lange wachttijd. Soms moeten cliënten veel geduld uitoefenen vooraleer ze 

aan de beurt zijn. Technische storingen worden eveneens gezien als een nadeel bij de 

onlinehulpverlening. 

5.1.1.3 Besluit 

Momenteel zijn er enkele organisaties in Vlaanderen die reeds online hulp aanbieden. Zij hebben 

elkaar gevonden in het OnlineHulpUitwisselingsPlatform (OHUP). 

Wij verwachten dat deze onlinehulpverlening in de toekomst nog meer wordt uitbereid en op punt zal 

worden gesteld. Deze vorm van hulpverlening zou volgens ons zeker een meerwaarde kunnen 

betekenen. Naast de nadelen brengt deze vorm ook voordelen met zich mee. Een thema kan sneller 

bespreekbaar worden gemaakt en er kunnen meer personen geholpen worden. Wij zijn echter van 

mening dat de face to face hulpverlening moet blijven bestaan.  

5.2 PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING 

Een andere evolutie is het gebruik van de computer binnen een psychotherapeutische behandeling. Wij 

verstaan hieronder bijvoorbeeld kinderen die meerdere keren een trauma hebben opgelopen. De 

computer wordt in deze context gebruikt als therapeutisch spelmateriaal. Een gebruiker hiervan is Dr. 

Martine-France Delfos. Haar zoektocht door „psychological abstracts‟ en pedagogische tijdschriften, 

leverde slechts één vermelding op van de computer als tekenfaciliteit in de spelkamer (Johnson 1984). 

Wel werd er in een boek omtrent de computer in de klinische praktijk door Allen (1984) aandacht 

geschonken aan computerspelletjes in de spelkamer. Er is slechts weinig bekend omtrent het gebruik 

van computers in de spelkamer. 

Martina Delfos (2008) werkt met kinderen die meervoudig getraumatiseerd zijn. Eigenschappen die 

bij deze kinderen vaak voorkomen zijn faalangst, diffuse angst
3
 en een laag zelfbeeld. Volgens haar 

biedt de computer veel mogelijkheden bij de hulp aan kinderen met deze problematiek. De computer 

kan op volgens haar op verschillende gebieden hulp bieden. Bij de bestrijding van (diffuse) angst, 

faalangst en prestatieproblemen, kanalisatie van agressie, sublimatie
4
 en uiting middels tekenen en 

schrijven, kan dit helpen. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken is het gebruik van het spelletje „Castle‟, een spel dat geschikt is 

voor kinderen met diffuse angst. Het spel speelt zich af in een verlaten kasteel en heeft verschillende 

gangen, kamers, verdiepingen en torenkamers. In sommige kamers liggen schatten verborgen, al dan 

niet zichtbaar. Er zijn ook monsters aanwezig in het kasteel en magische voorwerpen zoals een 

toverstok. Het spelletje is makkelijk te volgen, eveneens voor kinderen die wat zwakker begaafd zijn. 

Castle is geschikt om de angst van deze kinderen te bestrijden. De monsters staan symbool voor de 

ongedefinieerde angst. Het monster heeft als symbool een simpel tekentje, waardoor de kinderen dit 

kunnen identificeren met hun eigen angst. Ze kunnen deze angst dan ook bestrijden door het monster 

te overwinnen. Hiervoor heb je een zwaard nodig. 

In de doolhoven beneden in het kasteel, bevinden zich spinnen. Omdat deze kinderen vaak een 

fobische of licht-fobische angst hebben voor spinnen, kan het virtueel overwinnen van een spin een 

direct positief effect hebben op het kind. 

                                                      
3
 Bij angstklachten is het soms onduidelijk waarvoor je nu precies bang bent. We noemen dit daarom een 

algemene of diffuse angst, dit in tegenstelling tot een duidelijk omschreven angst voor bijvoorbeeld spinnen of 

hoogtevrees. 
4
 De driften van het onderbewuste komen op een acceptabele, zelfs door de mensheid zeer gewaardeerde wijze 

tot uiting. Zo kan een seksuele sadist zijn driften sublimeren door slager te worden, de onderbewuste pedofiel 

vindt rust in het leraarschap 
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Kinderen kunnen zelfs zo angstig zijn dat ze hun vinger niet op de toets willen houden. Dit uit angst 

dat de spin hen zou bijten. Volgens Delfos (2008) denken ze ook vaak dat ze het niet kunnen. Maar 

door korte aanmoedigingen zoals „hou vol, het lukt je wel‟, voelen de kinderen zich erg gesteund.  

Kinderen leren via dit spel hun angsten overwinnen door tegen deze te vechten. Hierdoor staat het 

kind meestal sterker in zijn schoenen in het echte leven. Een kind dat een psychotherapeutisch 

behandeling met de computer erop had zitten, haalde aan dat het die week helemaal niet bang was 

geweest. Hij had namelijk een spin verslaan. 

Wanneer je een computerspel gaat gebruiken als therapeut, moet je hier verantwoord mee omgaan . Je 

moet het spel dus goed kennen. Dit is vooral belangrijk om dingen te omzeilen die het kind nog niet 

aankan. 

 

Dit is slechts één uitgewerkt voorbeeld van een spel dat hulp kan bieden aan een meervoudig 

getraumatiseerd kind. Volgens ons is dit een goed middel om angsten bij sommige kinderen te 

bestrijden. Alleen is dit nog niet zo bekend in de hulpverlening en wordt dit dan ook amper toegepast. 

We hopen dat dit naar de toekomst toe nog op punt gesteld wordt en dat meerdere hulpverleners de 

computer als therapeutisch spelmateriaal gaan gebruiken. 
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D e e l  2  :  P r a k t i s c h e  i m p l e m e n t a t i e  

1 Van kennis tot inzicht 

Naar aanleiding van ons project internetopvoeding in de leefgroep hebben we naast onze theoretische 

invalshoek ook een praktische uitwerking gemaakt. We zijn eerst gaan kijken wat dit thema nu juist 

inhield. (Onze bevindingen hiervan staan beschreven in het vorige deel van dit projectboek).  

Nadat we deze informatie verwerkt hadden, zijn we gaan brainstormen naar mogelijke uitwerkingen. 

 

De open communicatie (de dialoog) tussen opvoeder en kind en het beschermen versus weerbaar 

maken, zijn onze hoofddoelstellingen. Deze waren onze vertrekpunten voor het bedenken van een 

haalbaar product. 

Onze eerste gedachte ging uit naar het maken van een sprookjesboek voor kinderen. De leeftijd die we 

hiermee wilden bereiken waren kinderen van zes tot acht jaar. Door de gevaren van internet erin te 

verwerken, wilden we de kinderen onbewust deze informatie laten bijleren. Dit sprookjesboek leek 

een goede manier om de communicatie tussen de opvoeder en het kind op gang te brengen. Later 

wilden we dan eventueel nog uitbreiden naar een „boekenbox‟ met waargebeurde verhalen voor de 

oudere kinderen. Na overleg met onze betrokken docenten is gebleken dat er veel valkuilen waren bij 

dit product. Een eerste valkuil was dat we het enkel gingen hebben over de mogelijke gevaren dat 

internet met zich mee zou brengen. We zouden dus ook de positieve kanten van internet moeten 

vermelden. Een tweede valkuil was dat het sprookjes schrijven niet zo gemakkelijk is als het op het 

eerste zicht misschien lijkt. Het vereist specifieke vaardigheden die naar eigen zeggen niemand van 

ons projectgroepje beheerst. Na overleg in onze projectgroep en met de kritische kijk van onze 

docenten in het achterhoofd zijn we gaan brainstormen over een mogelijke herziening van ons 

beroepsproduct. 

 

Met de tips die we gekregen hadden en door het afwegen van voor- en nadelen, zijn we uiteindelijk 

gekomen tot het idee van „een internetspel. Met dit spel wilden we aan onze twee hoofddoelstellingen 

voldoen. Je kan door dit spel op een eenvoudige manier in dialoog treden met het kind. Door het spel 

laten de kinderen eveneens blijken wat ze al weten over de gevaren en de positieve kanten van het 

internet. Als opvoeder krijg je dan een beeld van het internetgebruik van dit kind. Zo wordt het 

duidelijk of je dit kind nog moet beschermen op bepaalde vlakken of dat je het enkel weerbaar moet 

maken. We zouden de leeftijd van kinderen, die het spel zouden spelen, vastzetten op de leeftijd van 

tien à veertien jaar. Wanneer de kinderen onder tien jaar wilden bereiken, zou de nadruk vooral liggen 

op het aanleren van computervaardigheden. Met deze leeftijd te verhogen werd dan vooral de nadruk 

gelegd op het weerbaar maken. Onze keuze ging uit naar het maken van een soort ganzenbord. Elk 

vakje van het ganzenbord zou dan gekoppeld worden aan een opdracht. Zo zouden de kinderen o.a. 

een doe-opdracht moeten uitvoeren of een denkoefening maken. Alles in overweging genomen vonden 

we dit een idee dat voldeed aan onze doelstellingen. De communicatie tussen opvoeder en kind zou 

namelijk optimaal zijn, omdat we de opvoeder zouden laten meespelen met het spel. Ook in de 

voorzieningen in Nederland vonden ze dit een goede manier om internetopvoeding te integreren in een 

leefgroep. Eventuele plannen om samen te werken werden gesmeed. We wilden zo een haalbaar 

mogelijk spel af leveren, dat eveneens onze doelstellingen bevatte. Om zeker te zijn van de opbouw 

van het spel en om advies te krijgen met betrekking tot de spelregels hebben we een bezoek gebracht 

aan het centrum voor informatieve spelen in Leuven. 

 

We stelden daar ons spel voor en vroegen naar feedback om onze praktische uitwerking sterker te 

maken. Een medewerkster van het centrum van informatieve spelen (CIS) vertelde ons dat tien- 

veertien jarige niet graag aan een tafel zitten om een spel te spelen. Ze zijn graag actief bezig en 

hechten veel belang aan hun leeftijdsgenootjes. Daarom raadde ze ons aan om het ganzenbord te laten 

vallen en ons te baseren op een interactiever spel . Ze gaf vernieuwende ideeën die heel bruikbaar 

waren en waar we met onze projectgroep helemaal achter stonden. De uitkomst van deze denkpiste is 

uitgewerkt in het volgende deeltje. 
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2 De doelgroep 

We richten ons spel op kinderen tussen de tien en de veertien jaar. Zoals reeds in de theorie 

beschreven kunnen deze kinderen nadenken over stellingen, kritische vragen en situaties en ze kunnen 

deze argumenteren. Op deze leeftijd kunnen ze discussiëren en komen tot een voor hen aanvaardbare 

oplossing. 

De theorie haalt eveneens aan dat ze veel belang hechten aan leeftijdsgenootjes. Daarom willen we 

met dit spel de communicatie onderling op gang brengen. Omdat ook de opvoeders een belangrijk 

referentiefiguur zijn, geven we hen een belangrijke rol in het spel. Ze begrijpen eveneens wat hun 

gedrag kan aanrichten bij anderen. Ze kunnen zich inleven in een andere persoon en dit is ook van 

belang wanneer we in discussie gaan treden. Omdat deze leeftijdsgroep in staat is tot empathie, 

kunnen we dit spel spelen met hen. 

 

3 Het interactieve internetspel 

Het interactieve internetspel is uiteindelijk de uitkomst geworden van een lange, maar leerrijke 

denkpiste. Hieronder beschrijven we de inhoud van het spel en verder in deze paper zullen we de 

opdrachten linken aan onze theorie. 

 

Onze speldoos bevat 10 spelfiches. Op deze fiches staan opdrachten die betrekking hebben tot internet 

en internetopvoeding. Op elke fiche staat zowel de speelduur vermeld alsook de materialen die nodig 

zijn om het spel te kunnen spelen. Hieronder omschrijven we de gekozen spelen. 

3.1 SPELFICHE 1 

3.1.1 Doel:  

De spelers inleiden in het thema. 

Opvoeders krijgen door dit spel een duidelijk, visueel beeld omtrent het internetgebruik van de groep. 

3.1.2 Werkwijze: 

De spelers moeten achter elkaar op een lijn gaan staan in het midden van het lokaal. 

Er wordt aan de spelers een vraag gesteld zoals: 

“Wat vind jij van het internet?” 

Het ene uiteinde van de lijn is: Ik vind het internet heel goed en ik zie alleen maar voordelen en het 

andere einde van de lijn is: Ik vind het internet heel slecht en ik zie alleen maar nadelen. 

Wie zichzelf dan midden op de lijn plaatst, geeft aan dat hij zowel voor- en nadelen ziet. Er kunnen 

nuances worden aangebracht door niet helemaal aan het uiteinde te gaan staan. De begeleider kan 

vragen waarom het kind net daar gaat staan. 

3.1.3 Materiaal: 

 Mogelijke vragen om te stellen (zie handleiding opvoeders) 

3.2 SPELFICHE 2 

3.2.1 Doel  

De spelers op een creatieve manier laten kennis maken met het onderwerp. Dit doen ze door hun 

gevoelens en gedachten over internet op papier te zetten, door middel van een tekening. 

Het andere doel is dat ze tot een groepsdiscussie komen waar ze hun mening kunnen duidelijk maken.  
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3.2.2 Werkwijze 

De spelers krijgen elk een blanco papier. Door middel van een zelfgemaakte tekening proberen ze hun 

beeld rond het internet aan de anderen duidelijk te maken.  

Ze krijgen vijf minuten de tijd om dit te tekenen. Wanneer de tijd om is, worden de tekeningen door 

elkaar gelegd. Een mogelijke opstelling kan zijn dat ze de tekeningen op de vloer leggen of aan de 

muur hangen. Iedere speler krijgt evenveel post-its als dat er tekeningen zijn. De spelers plakken een 

post-it bij elke tekening, met hierop een korte interpretatie van wat ze denken te zien. Het uiteindelijke 

resultaat is dat er een groepsgesprek ontstaat rond de gemaakte tekeningen.  

 

De opvoeder kan vragen stellen zoals:  

 Waarom heb je dat geschreven bij deze tekening? 

 Wat denk je dat degene die dit getekend heeft ermee bedoelde? 

 Wat denk je er zelf van? 

3.2.3 Materiaal 

 Tekenpapier 

 Post-its 

 Schrijfgerief 

 Stiften 

 Kleurtjes 

 

3.3 SPELFICHE 3 

3.3.1 Doel  

Het doel van dit spel is dat ze per twee gaan reflecteren over de voor- en nadelen van het internet en zo 

samen tot een duidelijke argumentatie komen. 

3.3.2 Werkwijze 

Voor deze opdracht moeten de spelers per twee gaan zitten. Bij een oneven aantal gaat de opvoeder 

ergens bijzitten, anders loopt hij rond en kijkt hij of er goed gebrainstormd wordt. De kinderen krijgen 

van de opvoeder willekeurig een rood of groen kaartje. Degene die het rode kaartje heeft, denkt na 

over de nadelen die internet met zich meebrengt. Hij moet dit wel overleggen met zijn teamgenoot. 

Degene met het groene kaartje denkt na over de mogelijke voordelen van het internet samen met zijn 

teamgenoot. Het is de bedoeling dat ze gaan brainstormen over dit onderwerp. Zodat ze samen tot 

inzicht komen.  

 

De uitkomsten van deze brainstorming worden nadien in de groep besproken. Ieder duo argumenteert 

waarom ze net dit een nadeel of een voordeel vinden. Andere spelers mogen hier hun bedenkingen aan 

toevoegen. 

3.3.3 Materiaal 

 Rode en groene kaartjes 

 Schrijfgerief 
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3.4 SPELFICHE 4 

3.4.1 Doel  

De spelers moeten zich verplaatsen in de persoon die op hun foto staat. Ze moeten proberen te 

achterhalen hoe die persoon op de foto over het internet denkt. Wij willen hiermee bereiken dat ze via 

deze persoon hun gevoelens gedeeltelijk duidelijk maken. 

3.4.2  Werkwijze 

Dit onderdeel stellen we voor als „de fotoronde‟. Elke speler mag een foto kiezen, inclusief de 

begeleider, van een al dan niet bekende persoon. Deze foto‟s liggen verspreid over de tafel. Wanneer 

ze deze gekozen hebben, is het de bedoeling dat ze proberen te achterhalen hoe de persoon op de foto 

over het internet denkt. Verschillende antwoorden gaan aan bod komen en er kan dan in groep 

hierover gediscussieerd worden. 

 

Mogelijke vragen kunnen zijn: 

 Denk je dat deze persoon de gevaren van internet kent? 

 Zit deze persoon vaak op het internet? 

 Waarom koos je net deze foto? 

3.4.3 Materiaal 

 Foto‟s van de verschillende personages 

 

3.5 SPELFICHE 5  

3.5.1 Doel  

Door middel van een rollenspel gaan ze nadenken over de verschillende gedragingen die iemand kan 

stellen. We willen ze op deze manier laten inzien dat hun gedrag op het internet soms vergaande 

gevolgen kan hebben. 

3.5.2 Werkwijze 

In dit deel van de sessie willen we spelers rollenspelen laten spelen. Ze verdelen zich in groepjes van 

twee. Één groepje start en komt naar voren. Elke persoon van dit groepje krijgt een kaartje met een 

situatie op.  

Een voorbeeld van een situatie kan zijn dat iemand gepest wordt op MSN. De ene persoon speelt de 

degene die pest. De andere persoon speelt degene die gepest wordt. Deze situatie wordt door deze 

twee spelers voorgespeeld. De rest van de groep kijkt mee.  

Achteraf vraagt de opvoeder wat deze personen die het rollenspel moesten spelen, ervan vonden. Het 

is de bedoeling dat er verschillende gedragingen worden gespeeld. Naar gelang de interpretatie kan de 

situatie anders gespeeld worden. 

Achteraf wordt dan in groep besproken wat zij van de situatie vonden, hoe zij het zouden hebben 

aangepakt enz. In dit spel leert zowel de opvoeder als de speler. 

 

3.5.3 Materiaal 

 Steekkaarten met een situatie op 
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3.6 SPELFICHE 6  

3.6.1 Doel  

Via het maken van een lied/gedicht/rap over internet willen we de kinderen bijleren dat ze hun 

gevoelens ook op een andere manier kunnen uiten. Ze kunnen zich op deze manier ook profileren. We 

willen hen creatief laten bezig zijn samen met de opvoeder. 

3.6.2 Werkwijze 

De opvoeder geeft enkele woorden die in een lied/gedicht/rap moeten voorkomen.  

Namelijk: Vrienden- chatten- gevaar- internet – Netlog – scherm 

De kinderen mogen hun fantasie de vrije loop laten. Er worden groepjes gemaakt van max. 5 

personen. De opvoeder gaat geregeld kijken en helpt waar nodig. Wanneer de opdracht af is, mag het 

groepje deze al zingend, lezend, dansend, enz. voorstellen.  

3.6.3 Materiaal 

 Pen  

 Papier 

 Eventueel muziek 

 

3.7 SPELFICHE 7 

3.7.1 Doel  

Zowel de opvoeder als de speler laten kennis maken met het internet. 

Samenwerking bevorderen tussen speler en opvoeder om tot een goed resultaat te komen. 

3.7.2 Werkwijze 

Bij deze opdracht mogen de spelers om de beurt aan de P.C. werken. Samen met een opvoeder moeten 

ze dan een gratis e-mail adres aanmaken.  

Het kan zijn dat sommige spelers dit al kunnen. Zij moeten dan de opvoeder hierbij helpen. Wanneer 

dit een speler niet lukt, helpt de opvoeder. Het is van groot belang in deze opdracht dat zowel de speler 

als de opvoeder gaat samenwerken.  

De overige gasten(aangezien ze enige tijd moeten wachten) houden zich bezig met het invullen van 

een vragenlijst, testjes, enz. Deze zijn terug te vinden in de bijlagen. 

3.7.3 Materiaal (terug te vinden in de bijlagen) 

 Handleiding om het maken van een g-mail account. 

 Vragenlijsten en testjes 

 

3.8 SPELFICHE 8 

3.8.1 Doel 

De spelers duidelijk maken dat er netiquetten bestaan op het internet. 

Hen laten inzien dat niet alles wat ze typen op het internet ook zo overkomt bij de andere persoon. 
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3.8.2 Werkwijze 

De spelers krijgen een aantal gevoelens die ze bij de juiste emoticons moeten zetten. Emoticons zijn 

een soort van symbolen die een gevoel weergeven en gebruikt worden tijdens het chatten op internet. 

Ze worden ook wel eens smiley‟s genoemd. Deze uitdrukking kan boosheid, droefheid … zijn. Bij 

elke emoticon hoort uiteraard een gevoel. Het is de taak van de spelers om bij de juiste emoticon het 

juiste gevoel te plaatsen. Je kan deze oefening zowel schriftelijk als mondeling uitvoeren. Wij kiezen 

ervoor om de emoticons aan de muur te bevestigen. De spelers moeten dan door samen te werken het 

juiste gevoel erbij plaatsen. 

3.8.3 Materiaal 

Bijgevoegde emoticons en gevoelens. 

 

3.9 SPELFICHE 9 

3.9.1 Doel 

Hen laten inzien dat je sterk in je schoenen moet staan om “neen” te durven zeggen. 

Hen aantonen wat de kwaliteiten zijn van een goede internetgebruiker. 

3.9.2 Werkwijze 

Deze opdracht is een stuk diepgaander. De speldoos hebben we eveneens voorzien van 

kwaliteitenkaartjes. Het is de bedoeling dat de spelers eerst elk drie kwaliteiten zoeken die een goede 

kok nodig heeft. Ze vertellen aan de groep waarom ze net deze kwaliteiten gekozen hebben. De 

kaartjes worden daarna teruggelegd op tafel.  

De volgende vraag is welke kwaliteiten je nodig hebt om een goede internetgebruiker te zijn. De 

spelers nemen weer elk drie kwaliteiten die volgens hen een goede internetgebruiker bezit. Wanneer 

ieder zijn kaartjes heeft, kan er in groep besproken worden, waarom ze juist die kwaliteiten gekozen 

hebben. Wanneer blijkt dat ze nog niet meteen toe zijn aan de kwaliteiten van de internetgebruiker, 

vraag je als opvoeder, eerst nog enkele andere beroepen/bezigheden. 

3.9.3 Materiaal 

 Bijhorende kwaliteitkaartjes 

 

3.10 SPELFICHE 10  

3.10.1 Doel 

Op een aangename manier het spel evalueren. 

De kinderen iets blijvend meegeven. 

Samen regels opstellen waaraan ze zich moeten houden. 

3.10.2 Werkwijze 

De spelers gaan rond tafel zitten en bespreken een aantal afspraken in verband met het internetgebruik 

in de leefgroep. Het is uiteraard de bedoeling dat ze de voorbije opdrachten in het achterhoofd houden. 

Samen met de opvoeder, stellen de spelers een contract op. Wanneer iedereen hiermee akkoord is, kan 

dit ondertekend worden. Ze kunnen dit nadien ook nog versieren als ze willen. 

 

Wanneer deze opdrachten voltooid zijn, worden da gasten uitgeroepen tot veilige internetter. Ze 

krijgen hier dan een ook diploma voor die eveneens in de speldoos terug te vinden is. 
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3.10.3 Materiaal 

 Blanco papier 

 Diploma (in de bijlagen) 

 

4 Theorie gekoppeld aan gekozen spelen. 

 

Zoals we reeds enkele malen vermeld hebben, vinden we beschermen versus weerbaar maken en een 

open communicatie tussen opvoeder cliënt enorm belangrijk. In ons spel hebben we deze 

doelstellingen dan ook proberen na te streven. De theorie die in ons eerste deel beschreven staat, 

willen we dan ook koppelen aan onze opdrachten. Onze opdrachten hebben we namelijk hieruit 

opgebouwd. 

4.1 OPDRACHT 1 

We wilden starten met een opdracht die niet te diepgaand op het onderwerp inging. Om te beginnen 

hadden we een soort „opwarming‟ nodig. Daarom kozen we voor iets luchtig waarmee het ijs meteen 

gebroken zou kunnen worden. We willen op deze manier nadenken over alle stappen die we zetten in 

het spel. We volgen het methodisch werken volgens Gielis (1981). Je moet namelijk de onzichtbare 

basis van de leefgroep kennen. Door de spelers visueel op te delen naargelang o.a. de frequentie van 

het gebruik van de computer, krijgt de opvoeder een visueel beeld van de leefgroep. Welke spelers 

hetzelfde denken en welke net een heel andere mening hebben. Dit beeld is belangrijk voor het verdere 

verloop van het spel. De opvoeder weet zo welke spelers bijvoorbeeld meer behoefte hebben om tijd 

door te brengen op internet. Niet alleen in deze oefening, maar eveneens in de negen die volgen, moet 

de opvoeder zijn pedagogische vaardigheden toepassen. Op de taak van de opvoeder gaan we dieper 

in, in de handleiding (zie bijlagen). We willen bij dit spel ook de stilleren uit de groep actief laten 

deelnemen. Ze moeten door een standpunt te kiezen, zo ook hun mening kenbaar maken. Dit kunnen 

we eveneens onderbouwen met de theorie rond persoonlijkheidsontwikkeling onder de ontwikkeling 

van het kind. Uitkomen voor hun mening is namelijk belangrijk voor de identiteitsvorming van het 

kind. 

4.2 OPDRACHT 2 

In de volgende opdracht moeten de spelers tekenen wat ze verstaan onder internet. Het is hier niet de 

bedoeling dat ze woorden gaan neerschrijven. Ze moeten in vijf minuten een zo goed mogelijk beeld 

proberen te vormen van wat zij er net zo leuk of slecht aan vinden. Een tekening geeft een duidelijk 

beeld over hoe het kind denkt. Op deze manier leren ze nadenken over eigen ervaringen. Hier komen 

de risico‟s maar ook de positieve kanten van internet die we in de theorie hadden verwerkt naar boven.  

 

“Voor kinderen is tekenen een mooie manier om gedachten en gevoelens te uiten. Op die 

manier laten ze spelenderwijs veel van hun zelf zien. Daardoor is het vaak gemakkelijker, om 

dat wat ze vaak niet onder woorden kunnen brengen, op papier te laten zien. Tekenen geeft 

ontspanning en ook helderheid. Het werkt bevrijdend voor het kind. Vooral situaties die 

ingrijpend zijn voor het kind kunnen op die manier een plaats krijgen. Via de tekentaal kan het 

kind dus uitdrukking geven aan zijn gedachten en gevoelens en werkt het daardoor aan zijn 

zelfhelend vermogen.” (www.vanwijknet.nl) 

 

Om alle redenen die hierboven beschreven staan, willen we deze opdracht uitvoeren. Kinderen hebben 

het vaak moeilijk om hun gevoelens te uiten. We bieden hen de mogelijkheid om via een tekening 

deze naar voren te brengen. Voor sommige kinderen kan dit zeer bevrijdend werken. We laten hiermee 

ook aan de kinderen zien dat je op meerdere mogelijkheden je gevoelens of problemen kan uitdrukken 
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wanneer je het niet kan vertellen. Het is aan de opvoeder om de kinderen hier op een goede manier in 

te begeleiden.  

4.3 SPELFICHE 3 

Bij de derde opdracht gaan de spelers per twee zitten. Ze krijgen een rood en groen kaartje. Het rode 

kaartje staat voor de mogelijke gevaren van het internet. Het groene kaartje staat voor de voordelen 

van het internet. Het is de bedoeling dat ze per twee dan brainstormen over de gevaren en voordelen 

die het internet heeft. De uitkomsten van hun overleg worden in groep besproken. Patterson vertelt dat 

opvoeders spelers moeten steunen. Tijdens deze opdracht is dit van enorm belang. Wanneer de spelers 

met elkaar in gesprek treden is het de taak van de opvoeder om hen positief te bekrachtigen. Ook moet 

de begeleider in deze opdracht een zekere betrokkenheid tonen.  

De theorie die hier vooral aan de oppervlakte komt zijn de risico‟s, maar eveneens de positieve kanten 

van het internet. In ons theoretisch deel hebben we hier, onder het hoofdstuk internet, ook aandacht 

aan besteed. We vinden namelijk dat de spelers moeten weten dat er gevaren bestaan. Internet heeft 

natuurlijk ook zijn goede kanten, zoals in de theorie beschreven. Daarom vonden we het belangrijk om 

beide kanten in dit spel naar voren te laten komen. De kinderen kunnen eveneens zaken aanhalen 

waarbij de opvoeders nog niet hadden stilgestaan. Ook andersom is er mogelijkheid tot bijleren. De 

opvoeder kan het kind vertellen wat hij hiervan vindt. Aangezien de kinderen hem nog steeds zien als 

een referentiebron ( zie de sociale ontwikkeling van het kind) kan hij ook vertellen wat gevaren en 

positieve kanten van het internet zijn. We streven hier vooral naar de dialoog tussen de opvoeder en de 

kinderen. 

4.4 SPELFICHE 4 

Tijdens de vierde opdracht krijgen de spelers elk een foto met een (bekende) persoon op. Deze 

personen verschillen van geslacht en leeftijd. Dit hoeft niet per se een bestaande persoon te zijn. 

Stripfiguren of filmhelden kunnen eveneens gebruikt worden. De spelers moeten hen nu verplaatsen in 

die persoon. Ze moeten zich afvragen hoe die persoon op de foto denkt over internet. In deze oefening 

moeten ze zich verplaatsen in een andere persoon. Dit is hier nog eens een extra oefening op. Dit 

kunnen we onderbouwen met de theorie rond de ontwikkeling van het kind.  

 

“Tot ongeveer een jaar of elf zit het kind in een fantasieperiode. Het is dan nog niet in staat 

echt te denken over de eigen toekomst maar extrapoleert die gewoon uit eigen interesses en 

fantasieën.” (Craeynest, 2005, p. 245) 

 

“Het gaat er hier om dat wanneer de speler moet praten in naam van iemand anders, hij over 

zichzelf gaat praten. Later neemt de perspectiefneming toe. Dat is de mogelijkheid om een 

situatie te beoordelen vanuit het standpunt van iemand anders en dus af te stappen van een 

louter egocentrische kijk.” (Craeynest, 2005, p. 219) 

 

Kinderen in de bijzondere jeugdzorg praten soms niet zo gemakkelijk over situaties of gevoelens. Dit 

komt vaak door de grote rugzak die ze met zich meedragen. Dit hebben we ook vermeld in de theorie 

onder het hoofdstuk netwerken. Door deze foto‟s te gebruiken, hopen we dat de kinderen gaan denken 

over hun ervaringen met het internet en eveneens oefenen op het verplaatsen in andere personen. 

4.5 SPELFICHE 5 

In de vijfde opdracht krijgen de spelers een situatie voorgeschoteld. Deze situatie gaat over een 

negatieve ervaring op het internet. Hier gaan we verder in op de theorie rond de risico‟s die kunnen 

plaatsvinden op het internet. Aan de hand van die rollenspelen maken ze duidelijk hoe er kan 

gereageerd worden. De opvoeder moet door open communicatie duidelijk laten blijken dat het ook 

anders kan. Hier bouwen we verder op de houdingen van de opvoeder, beschreven in de theorie. 

We willen de kinderen duidelijk maken dat ze anders kunnen reageren op situaties. In de eerste plaats 

willen we hen hierdoor weerbaarder maken. In dit spel werken we dus vooral verder op één van onze 
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hoofddoelstellingen. In onze definitie hebben we deze hoofddoelstelling al uitvoerig besproken. 

Internetopvoeding houdt in, hen een kader aanbieden. Dit kader hopen we hen o.a. te geven door hen 

verschillende situatie te laten spelen. 

4.6 SPELFICHE 6 

Het kind gaat met enkele leeftijdsgenoten werken aan een lied. We willen deze opdracht verwerken in 

onze sessie om te laten zien aan de kinderen dat er ook iets anders bestaat dan op de computer te 

spelen. Op deze manier willen we hen laten zien dat ook het samenspelen en nadenken leuk kan zijn. 

 

We vragen hen om een lied rond internet te maken. Op voorhand krijgen ze een aantal steekwoorden 

om hen op weg te helpen. We geven hen op deze manier ook mee dat er andere vormen zijn om hun 

netwerk in stand te houden. Je kan een brief sturen, een lied schrijven, een gedicht maken.  

 

Eveneens kunnen ze hun gevoelens, mening enz. over internet in dit lied/gedicht verwerken. Zo kan 

nadien ook weer in communicatie worden getreden met leeftijdsgenoten en met de begeleider. Via het 

maken van dit lied/gedicht kunnen ze zich eveneens profileren. We laten hen via deze manier dus ook 

zien dat dit op een veilige manier ook kan. 

4.7 SPELFICHE 7 

Tijdens dit spel gaan het kind en de opvoeder samen een opdracht uitvoeren op de computer. Deze 

opdracht is: Maak een gratis g-mail account aan .Via deze weg willen we hen verschillende dingen 

duidelijk maken. Wanneer ze samen met de begeleider een opdracht vervullen, leert niet alleen het 

kind iets, maar ook de begeleider. Dit hebben we reeds in onze theorie vermeld. Het wederzijds 

leerproces is tijdens deze opdracht van enorm belang. 

 

Onder het hoofdstuk “Opvoeden als proces” vinden we terug dat niet alleen de cliënt, maar ook de 

opvoeder zich moet aanpassen. De opvoeder dient een open houding aan te nemen zodat de cliënt zich 

veilig voelt. Hierdoor gaan ze makkelijker praten en in discussie gaan. Het is aan de opvoeder om hier 

ook zijn pedagogische vaardigheden toe te passen. Zowel het sturen, steunen als stimuleren zijn bij 

deze opdracht van een groot belang. 

Ook halen we nog even aan dat ervaringen delen met elkaar nieuwe poorten opent. Beiden kunnen op 

deze manier iets bijleren. 

4.8 SPELFICHE 8 

Bij de volgende opdracht worden er dertien emoticons op de muur gehangen. De spelers krijgen 

hierbij twintig soorten gevoelens. Er wordt van hen verwacht dat ze de juiste smiley het juiste gevoel 

plakken. Hiermee willen we aantonen dat het vaak niet gemakkelijk is om het juiste gevoel te 

herkennen.  

Wanneer de spelers niet correct weten wat ze hiermee bedoelen kunnen er discussies ontstaan. 

We willen hierbij graag verwijzen naar onze theorie van netiquetten.  

Wat we van deze theorie willen meenemen naar de praktijk is dat de spelers zich ook op internet aan 

regels moeten houden. Op chatboxen worden naar hartenlust verschillende emoticons gebruikt. Vaak 

worden woorden bekrachtigd door een emoticon, niet wetend wat een impact het heeft op de andere 

persoon. Daarom willen we hen via deze oefening duidelijk maken dat het zeer moeilijk is om via de 

computer gevoelens te herkennen. Niet iedereen geeft dezelfde waarde aan zo een emoticon. Ook door 

hier woorden bij te plaatsen, kunnen we hen duidelijk maken dat deze emoticon een krachtige 

uitdrukking van een gevoel kan zijn. 

4.9 SPELFICHE 9 

Deze opdracht is een diepgaandere oefening. In de speldoos liggen kaartjes met verschillende 

kwaliteiten op. Elke speler zoekt drie kwaliteiten die volgens hem een goede internetgebruiker moet 
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hebben. Wanneer ieder zijn drie kwaliteiten heeft, legt de speler ook uit waarom hij/zij dit vindt. 

Langs deze weg kan er ook overgeschakeld worden naar het beschermen versus weerbaar maken. Ze 

gaan zich net als het spel met de foto‟s, verplaatsen in een andere persoon. In dit gevoel, een goede 

internetgebruiker. De spelers leggen dan uit wat ze geleerd hebben tijdens dit spel en wat ze nu 

meenemen naar deze opdracht.  

Door de cognitieve ontwikkeling van het kind kan het namelijk conclusies trekken uit wat hij net 

geleerd heeft. Dit stelt hen tot deze opdracht in staat. Natuurlijk moet de opvoeder steeds de houdingen 

beschreven in de theorie, kunnen toepassen. We willen via dit spel kijken of ze weten wat nu net een 

goede internetgebruiker wel of niet doet. We weten dat ze dit kunnen argumenteren ( zie cognitieve 

ontwikkeling) en dit moet door de begeleiding dan ook worden gestimuleerd.  

4.10 SPELFICHE 10 

De laatste opdracht is een soort afsluiter. De hele groep heeft nu gebrainstormd en nagedacht over 

internet. Uit deze opdrachten zijn er normaal gezien discussies en nieuwe ideeën voortgekomen. 

Het is de bedoeling dat ze nu op een papier een contract gaan samenstellen. De hele groep moet met de 

nieuwe regels akkoord gaan. Deze afspraken worden dan ondertekend door ieder lid van de leefgroep. 

We vinden het belangrijk dat er duidelijk afspraken en regels zijn hieromtrent. Ook hier gaan we weer 

methodisch te werk. 

Gieles (1981, p. 277) zegt: “ Niet zozeer het aantal regels is van invloed, alswel de manier waarop ze 

gehanteerd worden.” Ook zegt hij dat regels best samen als groep worden opgesteld, wat we hier ook 

willen toepassen. 

Er moet eveneens een afspraak gemaakt worden wie wanneer op de computer mag, hoelang, enz. 

Wanneer iedereen deze regels ondertekend heeft, kan hier achteraf steeds door de begeleiding op 

gewezen worden. 

Wanneer de groep dit ziet zitten, kan het contract eveneens nog versierd worden. Het wordt dan best 

opgehangen op een zo zichtbaar mogelijke plaats. Op deze manier wordt iedereen hier steeds 

regelmatig aan herinnert. 

 

Vanaf nu kan de opvoeder regelmatig het gespreksonderwerp internet aanhalen, door te verwijzen naar 

dit spel. We willen hiermee bereiken dat de open communicatie (de dialoog) tussen het kind en de 

opvoeder niet stopt na dit spel. 

4.11 BESLUIT 

Het grote doel van dit spel was jongeren in een leefgroep attent maken op de verschillende aspecten 

van het internet. Dit hebben we gedaan door verschillende soorten opdrachten te geven. Deze 

opdrachten zorgde ervoor dat de speler aan het leren was, maar dit niet zo ondervond. Wat we nog 

wilde bereiken is dat de dialoog tussen de opvoeder en het kind optimaal was. De opvoeder leerde bij 

van de kinderen en omgekeerd ook. De groepsgesprekken zorgden ervoor dat ook de kinderen 

onderling wat van elkaar opstaken. Door op zo een deze manier met het onderwerp aan de slag te gaan 

probeerde we hen weerbaar te maken en erop toe te zien dat ze op een verantwoordelijke manier met 

internet leren omgaan.  

We hopen ten zeerste dat dit spel op een positieve manier onthaald zal worden in de leefgroepen en 

een vooruitgang kan betekenen in de internetopvoeding van deze kinderen. 
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5 Begeleiderhandleiding voor het spel 

5.1 WAT VOORAF DOEN? 

Deze handleiding dient gebruikt te worden door de begeleiders. 

 

Voor het verloop van het spel zou je als begeleider, voordat je het spel gaat spelen met de leefgroep, 

even de tijd moeten nemen om deze handleiding door te nemen. Door het lezen van deze handleiding 

krijg je een beter zicht op hoe het spel in elkaar zit. Door de opdrachten op voorhand te bekijken, kan 

je nadenken over de vragen die de kinderen eventueel zullen stellen. Op deze manier ga je je kunnen 

voorbereiden om in dialoog te treden met het kind. Dit is een belangrijk uitgangspunt van dit spel. 

Omdat je de kinderen gaat begeleiden in dit spel, gaan jullie van elkaar leren. 

5.2 WAT DOEN TIJDENS HET SPEL? 

Een belangrijk punt is de houding van de begeleider. Kinderen van tien tot veertien jaar op voorhand 

motiveren om een spel te spelen, kan een pluspunt zijn voor het vervolg van het spel. Als je een 

ongeïnteresseerde houding aanneemt, zal je de leefgroep minder snel motiveren. Prikkel de kinderen 

om mee te spelen. Neem eveneens een open houding aan die uitnodigt om dit spel te spelen. Door zelf 

mee te spelen, vinden ook de kinderen het spel leuk. Zo weten ze ook hoe jij denkt over het internet en 

de toepassingen hieromtrent. 

 

Tijdens het spel wordt er ook van de begeleider verwacht dat hij actief luistert naar wat de kinderen te 

vertellen hebben. Laat deze open houding duidelijk merken in je gedrag. Richt je tot het kind dat aan 

het praten is. Wanneer je dit doet, merkt het kind dat je geïnteresseerd bent in zijn mening. Hij zal dan 

gestimuleerd worden om meer te vertellen rond de invloed van internet op zijn leven. 

Om actief te luisteren moet je een actieve inzet tonen. Dit kan blijken uit je verbale- en non-verbale 

gedrag. Toon interesse door bijvoorbeeld oogcontact te maken, rechtop op je stoel te zitten …. Dit zijn 

slechts een paar voorbeelden van hoe je kan laten merken dat je actief luistert (Van Meer & Van 

Neijenhof, 1997). 

 

Sommige jongeren kunnen zich moeilijk uitdrukken met woorden. Wanneer ze bijvoorbeeld van de 

hak op de tak springen, kan je als begeleider even kort samenvatten. Op deze manier kan je voor jezelf 

en voor het kind alles even op een rijtje zetten. Iedereen kan terug mee volgen en kan eventueel nog 

vragen stellen. Door samen te vatten laat je ook je interesse blijken aan het kind. Je laat merken dat je 

aandachtig luistert naar wat het kind te zeggen heeft.  

Een andere vorm van samenvatten is concretiseren. Dit kan je doen wanneer de jongere nogal vaag is 

in zijn antwoorden. Door te concretiseren kun je als begeleider meer te weten komen over wat het kind 

juist wil zeggen. Wanneer je aan een kind bijvoorbeeld vraagt wat hij van internet vindt en hij 

antwoordt dat internet wel oké is, weet je nog niet veel. Je kan dan aan het kind vragen om uit te 

leggen wat hij hier juist mee bedoelt (Van Meer & Van Neijenhof, 1997). 

 

Een laatste punt dat we op voorhand willen aanhalen, is het stellen van vragen. In een leefgroep zijn er 

altijd kinderen die stiller zijn dan anderen. Deze kinderen zullen niet zo snel hun mening geven. 

Daarom is het belangrijk dat je aan deze kinderen, maar ook aan de rest, vragen stelt en doorvraagt op 

de antwoorden die ze geven. Wanneer je vindt dat het antwoord niet voldoende is, kan je altijd een 

bijkomende vraag stellen om het kind wat dieper er over te laten nadenken. Het stellen van open 

vragen bevordert de communicatie tussen jou en kind. Open vragen zijn vragen die uitgebreid 

beantwoord kunnen worden, niet met ja of nee. Het tegenovergestelde van open vragen zijn gesloten 

vragen. Dit zijn vragen die enkel beantwoord kunnen worden met ja, nee of misschien.  

Voorbeelden van open vragen zijn: Wat vind jij hiervan? Hoe voel je je daarbij? Wat roept dit bij je 

op? … 

Voorbeelden van gesloten vragen zijn: Ben je hiermee akkoord? Zullen we op deze manier verder 

gaan? … 
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Naast open en gesloten vragen bestaan er ook E-in en E-ex vragen. Deze hebben betrekking op de 

inhoud van de vraag die wordt gesteld. De E-in vragen gaan zich richten op het onderwerp waarover je 

bezig bent terwijl er bij E-ex vragen, vragen worden gesteld die een nieuw onderwerp/aspect 

aansnijden. Als je meer te weten wil komen over de mening van een kind, stel je best E-in vragen. Wil 

je iets anders weten dat niet meteen te maken heeft met het onderwerp, dan kan je best E-ex vragen 

stellen.  

Een goed gesprek bestaat volgens ons uit alle soorten vragen. Om de dialoog tussen jou en kind te 

bevorderen, kan je naar onze mening best open E-in vragen stellen. Je kan dan doorvragen naar de 

mening van het kind en zo meer te weten komen over de mening van het kind (Van Meer & Van 

Neijenhof, 1997). 

5.3 HET VERLOOP VAN HET SPEL 

Het spel bestaat uit tien spelfiches. Deze zijn op zo een manier opgebouwd dat het spel vertrekt van 

weinig input van het kind/veel input van de begeleider naar veel input van het kind/weinig input van 

de begeleider. Het aanhouden van de volgorde van de spelfiches is dan ook aan te raden. 

5.4 DE SPELFICHES 

5.4.1 Spelfiche 1 

Het eerste spel is een rustige „opwarmer‟. De kinderen moeten in het midden op één lijn achter elkaar 

gaan staan. Dan wordt er een vraag gesteld zoals: in onze leefgroep mogen jullie x aantal uren per dag 

op het internet. Jij vertelt dat degenen die aan de linkerkant van de lijn gaan staan, dit weinig vinden. 

Degenen die aan de rechterkant gaan staan, vinden dat het meer mag zijn. Degene die in het midden 

blijven staan, vinden dat dit voldoende is. De kinderen moeten nu een kant kiezen. Ze moeten dus niet 

op één lijn gaan staan, er kunnen nuances worden aangebracht. 

Een bijkomende vraag die jij als begeleider kan stellen is: “Waarom is dit nu voldoende of waarom wil 

je meer op het internet?” 

Je kan dit spel spelen totdat jij als begeleider een duidelijk beeld hebt van je leefgroep. Wat de 

kinderen ook fijn vinden, is dat je zelf ook meedoet. Dan krijgen ze ook een beeld van hoe jij er over 

denkt. 

 

Wij geven slechts enkele richtvragen waar je je op kan baseren. We geven jou de vrijheid om andere 

vragen te bedenken die jij relevant vindt in jou leefgroep. Enkele richtvragen zijn: 

- Wie heeft er allemaal een MSN-account of een webblog? Rechts gaan staan betekent ja, 

links nee. 

- Hoe belangrijk vind jij internet? (rechts= heel belangrijk, midden geen mening, links= 

helemaal niet belangrijk). Hier kunnen nuances worden aangebracht. Je kan bij deze vraag 

dan ook de “Waarom vind je  dit?”-vraag stellen. 

- … 

 

Doel: Jij hebt nu reeds een eerste beeld van wat het internet voor deze kinderen betekent. Door deze 

oefening kan je eveneens zien welk kind je meer moet gaan begeleiden en welke je zelfstandiger kan 

laten werken. 

 

Benodigdheden:  - Spelfiche 1 

   - Bijgevoegde vragenlijst bij spelfiche 1 

 

5.4.2 Spelfiche 2 

Je vraagt aan de groep wat zij verstaan onder „internet‟ of wat zij er net zo leuk aan vinden. Dit 

moeten ze aan de hand van een tekening duidelijk maken. De kinderen krijgen vijf minuten om dit te 

tekenen. Iedereen zoekt een plekje uit waar hij/zij ongestoord zijn inspiratie de vrije loop kan laten. Jij 
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kan tijdens deze minuten een rustig muziekje opzetten en zelf ook een tekening maken. Na deze vijf 

minuten moet iedereen zijn tekening in het midden leggen. Iedere gast krijgt een aantal post-it 

papiertjes (kleine zelfklevende papiertjes) en schrijven op wat zij denken te zien op de tekening van de 

anderen. Ze kleven dat papiertje op de tekening. Dit doen ze bij elke tekening. Als iedereen op iedere 

tekening een kaartje heeft gekleefd, gaan ze in een kring rond de tekeningen zitten. Het is aan jou als 

begeleider om hier vragen rond te stellen. Enkele richtvragen zijn: 

- Waarom heb je dit getekend? 

- Waarom denk je dat? 

- Waarom heb je dit opgeschreven? 

- Hoe voel jij je daarbij? 

- … 

 

Doel: Zowel jij als de groep krijgen een beeld van wat internet voor anderen allemaal inhoudt. 

Kinderen laten via deze manier blijken wat ze zelf graag doen op internet en wat niet. Wat zien ze als 

aanvaardbaar en wat net niet. Begin misschien zelf als eerste te vertellen wat jij ziet op de tekening en 

wat je er van denkt. Dan weten de kinderen wat ze allemaal moeten vertellen aan elkaar en wat van 

hen verwacht wordt. 

 

Benodigdheden:  - Spelfiche 2 

   - Voldoende wit papier 

   - Kleurpotloden/ stiften/ wascokrijtjes/… 

   - Post- it papiertjes 

    

5.4.3 Spelfiche 3 

Je verdeelt de groep in duo‟s. Bij een oneven aantal kinderen ga je als begeleider bij de overgebleven 

persoon zitten en met hem samenwerken.  

Je geeft aan één persoon van het duo een groen kaartje en aan de andere een rood kaartje. De 

bedoeling is dat ze enkele goede voorbeelden van voordelen van het internet bedenken voor het groene 

kaartje en voor het rode kaartje enkele nadelen. Jij loopt rond om te kijken of het brainstormen lukt. 

De kinderen krijgen even de tijd om hierover na te denken. Wanneer iedereen hiervoor nagedacht 

heeft, gaat iedereen terug in de cirkel zitten. Jij vraagt wat zij goed en minder goed vinden aan het 

internet. Jij kan tijdens dit gesprek ook zeggen wat je goed en minder goed vindt aan het internet. Jij 

hebt er misschien een andere kijk op en dit kan een vergroting betekenen van hun inzicht van de 

kinderen. 

 

Doel: Het is de bedoeling dat de kinderen gaan brainstormen over de voor- en nadelen van het 

internet. We willen bereiken dat ze op deze manier tot inzicht komen dat er zowel goede als slechte 

zaken online bestaan. Ieder kind heeft zijn visie hierover. Door dit bespreekbaar te maken, willen we 

hen helpen om verder te kijken en te denken dan hun eigen mening. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 3 

- Groene en rode kaartjes 

   - Pennen 

 

5.4.4 Spelfiche 4 

Op de tafel of de vloer liggen een aantal foto‟s van verschillende personen/dieren/stripfiguren/… 

verspreid. Voorzie op voorhand meer foto‟s dan er kinderen en begeleiders zijn. Jij laat de kinderen 

zelf kiezen welke foto zij willen nemen. Daarna vraag je aan hen of zij willen nadenken over hoe die 

persoon/stripfiguur/dat dier/… zou denken over het internet. Andere vragen die je eveneens kan stellen 

om hen op weg te helpen: 

- Zit deze persoon vaak op het internet? En wat zou die dan allemaal doen? 
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- Denk je dat deze persoon de gevaren van het internet kent? Welke zouden er zijn? 

- Waarom koos je voor deze foto? 

- … 

Hier is de begeleidende taak zeer belangrijk. Je moet er op toe zien dat iedereen zijn verhaal kan doen 

zonder dat hij/zij gestoord wordt door anderen. Laat niemand het verhaal van het kind weerleggen of 

afbreken. 

 

Doel: Het is bewezen dat kinderen vaak via andere figuren/personen laten merken wat zijzelf denken 

over een bepaald onderwerp. Ze verplaatsen zich als het ware in deze persoon en kunnen hun 

gedachten weergeven. Op een onbewuste manier zijn ze bezig met het formuleren van eigen gedachten 

en meningen. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 4 

   - Foto‟s in bijlage 

 

5.4.5 Spelfiche 5 

In deze oefening worden er door de kinderen enkele rollenspelen gespeeld. Kinderen vinden het vaak 

fijn om zich voor te doen als iemand anders. Jij vraagt aan de groep of er twee vrijwilligers zijn om als 

eerste te spelen. Dwing de kinderen niet om een rollenspel te spelen, het moet een fijne activiteit 

blijven. Vervolgens geef je aan de twee vrijwilligers een kaartje waarop kort omschreven staat wat ze 

moeten naspelen. Dit kan gaan over zowel een fijne als een minder fijne ervaring op het internet. Na 

het rollenspel vraagt de begeleider aan de „acteurs‟ wat hun gevoelens was tijdens het rollenspel. 

Daarna kan hij polsen naar de mening van de groep over dit rollenspel. Het is de bedoeling dat er 

verschillende gedragingen naar voren worden gebracht. 

 

Doel: Ieder kind heeft zijn eigen interpretatie van een rol. Hij/zij legt zijn/haar eigen mening in de rol 

zodat ze deze eigen kunnen maken. Door de reactie van hun tegenspeler krijgen zij misschien meer 

begrip voor de reactie van de andere. Deze legt namelijk ook uit waarom hij op deze manier 

gereageerd heeft. De bewustwording van jezelf en de ander staat hier centraal. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 5 

   - Bijgevoegde rollenspelen 

 

5.4.6 Spelfiche 6 

In deze oefening wordt aan de kinderen gevraagd om in een groepje een lied of gedicht te schrijven. 

Wanneer je merkt dat ze niet tot de verdeling van een groep komen, grijp je in. Je deelt ze desnoods 

zelf in. Je geeft hen een paar sleutelwoorden zoals: 

Vrienden- chatten- gevaar- internet – Netlog – scherm 

Hierdoor geef je hen nog een extra uitdaging Ze moeten deze woorden zien in te passen in hun lied of 

gedicht. Spoor hen aan als opvoeder en help waar nodig. Je kan uit interesse ook eens regelmatig gaan 

kijken hoe het product vordert. Geef hen complimenten wanneer je iets ziet dat goed gaat of waar je 

bewondering voor hebt. Haal ook aan dat je er van houdt dat ze creatief te werk gaan. Wanneer ze een 

creatief eindresultaat kunnen afleveren, is dit zowel leuk voor jou als voor hen. Na 15 à 20 minuten 

rond je dit spel af. Je vraagt of ze dit naar voor willen brengen. Dit mag al dansend, zingend, lezend, 

enz. gebeuren. 

 

Doel: We willen de creativiteit van de kinderen prikkelen. Ze leren samen te werken en hun 

gevoelens/mening te uiten. Wanneer ze niet meer weten hoe ze verder moeten, kunnen ze hulp vragen 

aan de begeleider. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 6 
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   - Papier 

   - Pennen 

   - Eventueel muziek 

 

5.4.7 Spelfiche 7 

In dit spel worden enkele doe-opdrachten naar voren gebracht. Iedereen mag om de beurt aan de 

computer werken. Samen met jou mogen zij een gratis g-mailaccount/weblog aanmaken of iets 

opzoeken. Er zullen natuurlijk een aantal kinderen zijn die dit reeds kunnen. Laat deze dit dan zelf 

doen en laat zien dat je interesse hebt voor hetgeen hij/zij doet. Je kan allerlei vragen stellen en jou en 

zijn kennis rond email/weblog testen: waarvoor dient die knop of waarom doe je dat?, Kan je ook een 

handtekening plaatsen op je e-mailbericht?, …. Wanneer het kind nog nooit een mailadres heeft 

aangemaakt, komt de sturende en begeleidende functie van jou aan bod. Help hem/haar stap voor stap 

door gerichte tips te geven (zie bijlage), maar laat hem/haar nog altijd zelf alles zoeken en uitproberen. 

De kinderen die niet aan de computer bezig zijn, krijgen opdrachten zoals vragenlijstjes, testjes, 

kruiswoordraadsels …. Deze kinderen hebben werk terwijl de begeleider met een kind aan de 

computer bezig is. 

 

Doel: Via deze oefening leren de kinderen en de begeleiders van elkaar. Ze stellen vragen over wat ze 

aan het doen zijn en waarom. Niet iedere begeleider weet wat een mailaccount allemaal kan. De 

kinderen weten hier vaak meer over. Ze kunnen op deze manier eens iets leren aan de begeleider. Dit 

vinden de kinderen zeer leuk en vergroot hun zelfvertrouwen. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 7 

   - Bijlage i.v.m. mailaccount aanmaken/weblog/iets opzoeken op internet 

   - Opdrachten voor de andere kinderen (zie bijlage)  

   - Pennen/kleurpotloden 

5.4.8 Spelfiche 8 

Jij als begeleider laat allerlei emoticons zien. Het is de bedoeling dat de kinderen bij de emoticon het 

juiste gevoel plaatsen. Dit spel kan je zowel schriftelijk (laat een emoticon zien en laat de kinderen 

voor henzelf het juiste gevoel erbij opschrijven) als mondeling (laat een emoticon zien en duidt 

iemand aan die mag vertellen wat voor gevoel dit is) doen. Je kan de groep ook opsplitsen in kleine 

groepjes van 3-4 kinderen en er een kleine competitie van maken.  

 

Doel: De kinderen moeten de juiste betekenis van de emoticons leren kennen. In MSN-gesprekken 

worden deze veel gebruikt. Niet iedereen weet echter wat deze juist betekenen. Ze gebruiken deze dan 

terwijl ze niet weten wat ermee bedoeld wordt. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 8 

   - Bijlage met emoticons 

   - Eventueel papier en pennen 

5.4.9 Spelfiche 9 

Jij als begeleider legt de kwaliteitenkaarten verspreid over de tafel of de vloer. Als inleiding van dit 

spel vraag je aan de kinderen om 3 kaartjes uit te kiezen die het best passen bij een goede kok/goede 

zanger/goede voetballer/…. Dit is geen gemakkelijke taak voor kinderen van tien jaar. Daarom geef je 

best een voorbeeld door 3 kaartjes te nemen en te vertellen waarom je deze juist neemt. Daarna is het 

aan de groep. Laat hen nu om de beurt 3 kaartjes kiezen. Vraag dan aan de groep waarom ze juist voor 

deze kaartjes hebben gekozen. De kaartjes worden daarna terug in het midden gelegd. Je kan nog 

enkele personen aanhalen wanneer je merkt dat ze de werkwijze nog niet goed doorhebben. Als laatste 
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vraag je wat volgens hen de kwaliteiten van een goede internetgebruiker zijn. De kinderen mogen 

weer 3 kaartjes kiezen en vertellen waarom ze deze nemen. 

 

Doel: Voor dit spel moeten de kinderen al een dieper inzicht aan de dag leggen. Heel belangrijk om 

hier te vermelden is dat er geen foute antwoorden zijn. Iedereen heeft een ander beeld over wat de 

kwaliteiten zijn van iemand die zich bezig houdt met het internet.  

 

Benodigdheden: - Spelfiche 9 

   - Bijlage met kwaliteitskaarten 

    

5.4.10 Spelfiche 10 

Dit is ook de laatste opdracht van het spel. De kinderen gaan allemaal rond de tafel zitten. Jij legt uit 

dat ze nu een aantal afspraken rond het internetgebruik gaan opschrijven op om toe te passen in de 

leefgroep. Je kan de kring afgaan en aan iedereen vragen wat hij/zij belangrijk vindt bij het gebruik 

van internet. Het is natuurlijk aan te raden dat ze de vorige opdrachten in hun achterhoofd houden. Er 

wordt dan in groep overlegd welke ideeën het beste zijn om op te schrijven en om toe te passen in hun 

leefgroep.  

 

Doel: Door samen te brainstormen over mogelijke regels gaan de kinderen deze sneller opvolgen. Zij 

hebben hun eigen mening kunnen delen met de rest van de groep en de begeleider en er is rekening 

mee gehouden in het contract. 

 

Benodigdheden: - Spelfiche 10 

   - Papier 

   - Pennen/kleurpotloden 

 

5.5 AFSLUITER 

Kinderen willen graag iets tastbaars hebben op het einde van een spel. Daarom zit er bij dit spel ook 

een diploma voor „beste internetgebruiker van het jaar‟.  Jij vult op het einde van het spel voor ieder 

kind een diploma in. Dit diploma laat hen zien dat ze flink hun best hebben gedaan en dat hun 

inspanning toch niet voor niets geweest is. Ook hier is het weer belangrijk dat je een open en 

geïnteresseerde houding aanneemt. Dit kan je doen door tegen iedereen te zeggen dat je heel tevreden 

bent dat ze zo goed hun best hebbe gedaan. De dialoog tussen jou en het kind staat in dit spel centraal. 

Hou dit ook steeds in je achterhoofd. 
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A l g e m e e n  b e s l u i t  

Tijdens de uitwerking van dit project hebben we ons gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten: in 

dialoog gaan met het kind en de balans tussen beschermen en weerbaar maken, afhankelijk van de 

leeftijd. We hebben verschillende definities gevonden, maar deze omvatten volgens ons niet alle 

aspecten van internetopvoeding. Het centrale thema in de internetopvoeding is volgens ons de 

communicatie tussen de opvoeder en het kind. Opvoeden doe je niet eenzijdig; het is een wederzijds 

proces waarin communicatie belangrijk is. Als opvoeder is het belangrijk te tonen aan het kind dat je 

er bent voor hem, dat je hem steunt en stuurt waar nodig. Dit kan op een eenvoudige manier: er zijn 

voor elkaar en praten met elkaar. Dit is niet anders bij internetopvoeding. Wanneer je over internet een 

gesprek voert, mag dit niet enkel gaan over de negatieve aspecten van het internet. Dat zouden we 

jammer vinden, omdat volgens ons deze nieuwe mediavorm zoveel te bieden heeft.  

Vele opvoeders vinden dat de jeugd niet goed bezig is. We zullen deze mening moeten weerleggen 

aangezien het niet de jeugd is die verandert, maar de wereld waarin zij leven. De maatschappij vergeet 

de kinderen een kader mee te geven om met internet om te gaan. Het is aan de opvoeders om de 

kinderen dit kader te bieden. Ze kunnen dit kader niet hebben wanneer niemand het hen gegeven heeft. 

Hiermee willen we niet zeggen dat je het kind enkel moet beschermen tegen de mogelijke risico‟s; 

welk gevaar zou hij lopen als hij alleen op stap ging? Een jongere weerbaar maken vraagt meer van 

een opvoeder dan hem enkel te beschermen. Door in dialoog te treden met het kind, leert de opvoeder 

wat deze nieuwe wereld te bieden heeft. Het kind leert eveneens de gevaren beter begrijpen na een 

gesprek hieromtrent.  

De opvoeder en het kind leren van elkaar en delen interesses, wat een vertrouwensband schept en de 

zelfstandigheid van het kind ten goede komt. Om deze interesses te kunnen delen, is het 

vanzelfsprekend dat de opvoeder een basiskennis heeft van het internet. Hij kan altijd bijleren van de 

kinderen, maar opvoeden zonder dat je weet waarover het gaat, lijkt ons onmogelijk. Naast deze 

basiskennis en leergierigheid is ook het bezitten van pedagogische vaardigheden noodzakelijk, onder 

meer het sturen, steunen en stimuleren. Naargelang de leeftijd en capaciteit van het kind verschuiven 

deze vaardigheden. Een tip voor de begeleider: ken je leefgroep, weet waar ze mee bezig zijn en wat 

ze precies verwachten en nodig hebben. 

 

De studiedag op onze campus heeft ons een beeld gegeven over de huidige situatie in verschillende 

leefgroepen. De meeste leefgroepen voelden dat internetopvoeding nodig was, maar wisten niet hoe ze 

hieraan moesten beginnen. De meerderheid van de begeleiders kwamen met deze vraag naar de 

studiedag. Dit was voor ons een bevestiging dat de vraag er wel degelijk was. In België hebben we 

echter nog geen concrete manier van aanpakken of een specifieke organisatie die zich met 

internetopvoeding bezighoudt.  

Het verschil met Nederland was reeds duidelijk tijdens het bestuderen van de theorie, maar ons bezoek 

aan verschillende voorzieningen bij onze noorderburen heeft dit verschil nog sterker benadrukt. 

Volgens ons is een specifieke voorziening rond internetopvoeding een meerwaarde om in België het 

startschot te geven. Leefgroepen weten niet wat deze vorm van opvoeden inhoudt, wat er van hen en 

van de infrastructuur van hun instelling wordt verwacht… Hoe zouden ze er dan aan moeten 

beginnen?  

We hebben veel geleerd uit de theorie maar vooral uit onze internationale studie naar Nederland. Zij 

hebben daar reeds wat wij hier willen bereiken. 

Internetopvoeding vereist niet enkel een aangepaste houding van de opvoeder, ook een goed ingerichte 

leefgroep kan veel helpen.  

Het besluit kan heel eenvoudig geformuleerd worden: het offline-opvoeden waar opvoeders dagelijks 

mee bezig zijn, zou ook online moeten gebeuren. Opvoeders en kinderen moeten in communicatie 

kunnen treden en hun wensen en verwachtingen duidelijk maken. We vinden het ook belangrijk dat de 

ouders betrokken worden bij de internetopvoeding, zodat zij dit thuis ook kunnen toepassen. Pas 

wanneer de opvoeding vanuit de leefgroep in één lijn wordt doorgetrokken naar de thuissituatie 

kunnen we spreken van een optimale internetopvoeding.  
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http://www.sbo-agora.nl/index.php?section=54&page=157&jpgparent=4
http://www.topnews.in/files/Barack-Obama.jpg
http://indymedia.be/files/Bart_DSC_1886.JPG
http://images.starpulse.com/Photos/Previews/Hannah-Montana-ds57.jpg
http://www.wereldomroep.nl/images/assets/13161309
http://www.agripress.be/_STUDIOEMMA_UPLOADS/foto/artikel/sabine.jpg
http://www.pietel.be/pic/2005_09_08_regi.jpg
http://www.styletraxx.com/tiesto.jpg
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B i j l a g e n   
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1. Spelfiches
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Spelfiche 1 

 
 

 Er wordt een vraag uit de vragenlijst gesteld.  
 De jongeren maken hun antwoord kenbaar 

door naar rechts of naar links te gaan 

 

   

 

eens    neutraal  oneens 

 

Materiaal: 

 Bijgevoegde vragenlijst 

Spelfiche 2 
 

 

 Iedere speler krijgt een blanco blad 
 De jongeren tekenen wat ze verstaan onder 

internet  
 Wanneer de tekening klaar is, worden deze 

samengevoegd 
 Vervolgens schrijven de spelers op een post-it 

wat deze tekening zou kunnen betekenen en 
plakken deze dan op de tekening 

Materiaal: 

 Papier 

 Schrijfgerief  

 Post-it 
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Spelfiche 2 

 
 

- Iedereen kiest een plekje uit waar hij ongestoord 

kan tekenen. 

- Tijdens het tekenen (+-vijf min) wordt er niet 

gepraat.  

- Na deze vijf minuten worden alle tekeningen 

verzameld. 

- De jongeren krijgen nu een aantal post-it 

papiertjes en schrijven op wat zij denken te zien op 

de tekening van een ander. Ze kleven dan hun post-

it op de tekening en gaan verder naar een andere 

tekening. 

- Wanneer iedereen een post-it op elke tekening 

heeft gekleefd gaan we terug in groep zitten. 

- Nu volgt er een groepsgesprek 

o Waarom heb je dit getekend? 

o Waarom denk je dat? 

o Waarom heb jij dit opgeschreven? 

o Hoe voel jij je daarbij? 

 

 

Spelfiche 1 
Enkele voorbeeldvragen: 

“Wat vind jij van het internet?” 

Het ene uiteinde van de lijn is: Ik vind het internet heel 

goed 

en ik zie alleen maar voordelen, het andere einde van  

de lijn is: ik vind het internet heel slecht en ik zie alleen 

maar nadelen. Wie zichzelf dan midden op de lijn 

plaatst, geeft aan dat hij zowel voor- en nadelen ziet. 

 

Slecht   zowel voor-  goed 

   als nadelen 

 

“Wat vind jij van chatten?” 

Ik vind chatten stom en doe het nooit of ik vind chatten 

super en doe het dagelijks 

  
    stom  leuk   leuk en dagelijks 

                        maar  

niet 

 dagelijks 

 

“Geef je je e-mail adres aan iedereen die dat vraagt?” 

Nee, ik geef het nooit. Ik geef het enkel aan vrienden. Ja, ik 

geef het ook aan onbekende 

  
   Nooit  enkele   iedereen 

                                vrienden 
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Spelfiche 3 
 

 

 We gaan per 2 zitten  
 We geven een rode en een groene kaart 
 Nu krijgen ze enkele minuten om op het 

groene kaartje de voordelen van het internet te 
schrijven. Op het rode kaartje schrijven we dan 
de nadelen van het internet. Dit door middel 
van brainstorming 

 Na de brainstorming volgt er nog een 
groepsgesprek 

 

Materiaal: 

 Rode en groene kaartjes 

 Pennen 

 

Spelfiche 4 
 

 

 Verspreid de verschillende foto‟s op tafel 
 Laat de jongeren elk een foto kiezen 
 Stel de vraag: “Wat denken jullie dat de mening 

van de persoon is rond het internet” 
 Geef ze enkele minuten om erover na te 

denken 
 Bespreek in groep 
 

Materiaal: 

 Grote foto’s 
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Spelfiche 3 
 

 

- We verdelen de groep in duo‟s. De opvoeder 

wandelt rond en treedt in interactie met de 

verschillende groepen. 

Bij oneven aantal kan de opvoeder als speler 

aansluiten.  

 

- Per duo is er een rode en groene kaart voorzien 

- Hierna krijgen ze enkele minuten om enkele voor- 

en nadelen te noteren. 

 

- Het is de bedoeling dat ze gaan brainstormen 

over dit onderwerp. 

 

- Dat ze samen tot inzicht komen. 

 

 

- Als laatste is er een bespreking over de kaartjes 

in groep. 

 

Spelfiche 4 
 

 

- We hebben een aantal verschillende foto‟s waaruit 

de spelers kunnen kiezen.  

 

- Na het kiezen van de foto, krijgen ze even de tijd 

om er over na te denken. Het is de bedoeling dat 

ze zich verplaatsen in de persoon.  

 

- Hun doel is eigenlijk te achterhalen hoe die 

persoon over het internet zou denken.  

Dit wordt dan in groep besproken.  
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Spelfiche 5 
 

 

 
 

 Enkele rollenspelen 
 Deze kunnen ze per 2 – 3 spelen 
 Ze krijgen dan een kaartje met een situatie op 
 Hierna wordt deze situatie voorgespeeld 
 Daarna kan erover gepraat worden 

 

Materiaal: 

 Bijgevoegde rollenspelen 

Spelfiche 6 
 

 

 
 

 Een lied maken 
 In groepjes van max. 5 personen 
 Zo creatief mogelijk 
 Enkele opgegeven woorden gebruiken 
 Daarna creatief naar voren brengen 

Materiaal: 

 Pen 

 Papier 

 Eventueel muziek 
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Spelfiche 5 
 

- We gaan nu enkele situaties voorspelen. 

 

- De spelers krijgen een kaartje met een situatie 

op. Deze situatie kan gaan over zowel een 

positieve als een negatieve ervaring op het 

internet. De spelers gaan dan deze situatie 

spelen. 

- Het is dus de bedoeling dat er verschillende 

soorten gedragingen gespeeld worden.  

 

- Door een verschil van interpretatie kan dus  

elke situatie anders gespeeld worden. 

 

- Ook hier is ruimte voor gesprek 

 

Spelfiche 6 
 

- De kinderen gaan in een groepje van max. 5 

      personen zitten. Samen maken ze een      

      lied/gedicht/rap dat te maken heeft met   

      internet. 

  

- Deze woorden dienen gebruikt te worden: 

 

- Vrienden- chatten- gevaar- internet – Netlog – 

scherm 

 

- Nadien mogen de kinderen hun product creatief 

voorstellen. 
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Spelfiche 7 
 

 

 
 

 Nu mogen de gasten op internet een doe –
opdracht uitvoeren 

 De jongeren doen dit om de beurt 
 De rest van de groep krijgt ondertussen een 

speciale opdracht 

 

Materiaal: 

 Oefenblad 

 Keuze doe-opdrachten 

Spelfiche 8 
 

 

 
 

 Er worden verschillende emoticons getoond  
 Het is de bedoeling dat men de juiste 

emoticon aan de juiste betekenis koppelt 

 

 

Materiaal: 

 Smiley 

 Kaartjes  
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Spelfiche 8 
 

 

 
- De spelers krijgen een aantal emoticons te zien.  

- Bij elke emoticon hoort uiteraard een gevoel.  

- Het is hun taak om bij de juiste emoticon het 

juiste gevoel te plaatsen. 

 

 

 

 

Spelfiche 7 
 

- Bij deze opdracht mogen de spelers op de P.C. 

werken. 

 

- Samen met de begeleiding kunnen ze een 

gratis ,emailadres aanmaken (via G-mail). 

 

- De overige spelers houden zich bezig met het 

invullen van een vragenlijst, testjes… 
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Hoe een g-mail adres aanmaken? 

 

Ga naar www.google.be 

 
Klik dan rechts boven op “Aanmelden” 

klik dan op „Nu een account aanmaken‟ 

Vervolgens vul je volgende velden in: 

-e-mail adres (voorbeeld: voornaam.naam@gmail.com) 
-wachtwoord (kies een wachtwoord dat enkel jij kent en verschillende cijfers en letters 
heeft) 
-herhaal wachtwoord 

-land 

-woordverificatie 

http://www.google.be/
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=> „Ik ga akkoord, maak mijn account‟ <=  

Je account ziet er dan zo uit: 
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Spelfiche 9 
 

 

 
 

 Een kwaliteiten spel 
 Elke jongeren kiest 3 kwaliteiten die 

bijvoorbeeld een „kok‟ moet bezitten 
 Ze verklaren dit en leggen de kaartjes terug 
 Hierna vragen we aan hen om opnieuw 3 

kaartjes te nemen maar nu om een „goede 
internetgebruiker‟ te zijn 

 Vraag ook hier waarom ze die kaartje namen 

 

Materiaal: 

 Kwaliteitkaartjes  

Spelfiche 10 
 

 

 
 

 Samen rond de tafel gaan zitten  
 Een aantal afspraken rond internetgebruik 

bespreken   
 Afsluiter  

 

Materiaal: 

 Pen  

 Papier 

 Extra document 
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Spelfiche 9 
 

 

- Het is de bedoeling dat de spelers elk drie 

kwaliteiten zoeken die een goede kok(goede 

zanger, goede bakker, goede…) nodig heeft.  

 

- Ze vertellen in groep waarom ze dit vinden. 

 

- De kaartjes worden daarna teruggelegd. 

 

- Een volgende vraag is welke kwaliteiten je moet 

hebben om een goede internetgebruiker te zijn. 

 

- De spelers nemen weer elk drie kwaliteiten die 

volgens hen nodig zijn. 

 

- Wanneer ieder zijn kaarten heeft kan er in 

groep besproken worden waarom ze juist die 

kwaliteiten hebben gekozen. 

Spelfiche 10 
 

- We gaan met de spelers rond de tafel zitten 

 

- Hier bespreken ze een aantal afspraken in 

verband met het internetgebruik  

in de leefgroep.  

 

- Op het einde krijgt elke jongere een 

“internetdiploma”. 
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2 Diploma veilig internet 

 

Diploma Veilig Internet 
 

 

Gefeliciteerd met je diploma! 

 

  
   Naam: ______________________________________________________________________ 

 
   Voornaam: __________________________________________________________________ 

 
   Leeftijd: ____________________________________________________________________ 

 
   Datum: _____________________________________________________________________ 

 
   Plaats: ______________________________________________________________________ 

 
   Handtekening: _____________________________________________________________ 
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3 Kwaliteitenkaartjes 
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Grenzeloos(Je eigen 

behoeften aan de kant schuiven 

voor andermans) 

Dwang(Manipuleren, 

 iets moeten) Onbereikbaar 

Optimistisch(Telkens weer 

de goede kanten van iets bekijken, 

niets slecht zien) 
Onbezonnen(Zonder 

nadenken) 
Chaotisch(druk, zonder 

structuur) 

Traag Alert(waakzaam  

voor wat er is) Afstandelijk 

Beheerst Ja-knikken Onverschillig(het  

laat je koud) 

Stabiel(in evenwicht) Bescheiden(niet hoog 

oplopen van jezelf) 
Zweverig(Je niet 

 druk maken in iets) 

Efficiënt(doelgericht,  

op een goede manier) Los laten Betrokken 

Onzichtbaar Idealistisch(Enkel het 

perfecte willen) 

Realistisch(met beide  

voeten op de grond) 

Ongedisciplineerd(Geen 

structuur, niet de regels volgen) Creatief Efficiënt(doelgericht, 

weten waar je naartoe wilt) 
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Onderdanig(gehoorzaam) Rebels(opstandig) Respectvol 

Besluiteloos(geen besluit 

kan nemen) 
Wispelturig(Van mening 

veranderen) 
Arrogant(hoge dunk van 

jezelf hebben) 

Opdringerig(je mening 

opstoten aan anderen) 
Passief(niet actief) 

Ordenend(Alles  

zelf regelen) 

Onzichtbaar(jezelf 

wegcijferen) 
Afstandelijk Geduldig 

Dwars Arrogant Zelfverzekerd 

Kritisch(kritiek geven) 
Bemoeizuchtig(Telkens je 

mening ergens willen bij geven) 
Bescheiden 

Los laten Fanatiek(ijverig zijn) Geduldig 

Hulpvaardig Onzichtbaar Ongehoorzaam 
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Bescheiden Relativerend( het niet zo 

erg zien als het werkelijk is) 
Roekeloos(onvoorzichtig) 

Kritisch Bedachtzaam Passief 

Overtuigd Moedig Onderdanig(gehoorzaam) 

Moed(ig) Opdringerig Fair(eerlijk) 

Bedachtzaam Overtuigd Realistisch 

Meegaand Aarzelend Direct 

Fanatiek Roekeloos Aanpassing 

Idealistisch Onzichtbaar Flexibel( bereid zijn 

 je willen veranderen) 
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Onverschillig Zweverig Betrokken 

Forcerend Behulpzaam Afstandelijk 

Passief Afwachtend Saai 

Rustig Flexibel Conflict 

Meegaand Volgzaam Betrouwbaar 

Zelfzekerheid Wispelturig Gehoorzaam 
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4 Opdrachten voor fiche 7  

Geef aan hoe persoonlijk onderstaande voorbeelden zijn 
 
 

Je telefoonnummer/ je GSM nummer 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je e-mail adres 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je adres 
 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je voornaam  
 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

De naam van je school 
 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je wachtwoord 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je foto’s 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Het beroep van je ouders 
 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

naam van je huisdier 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 

Je leeftijd 

Heel erg persoonlijk 

Een beetje persoonlijk 

Niet zo persoonlijk 
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Vragenlijstje  

 

 

De computers in onze leefgroep heeft antivirus-, antispyware- en spamfilter- software die 

we steeds 

bijwerken 

Ja  Nee 

Als een jongere of als de begeleiding problemen heeft met onze computer, vragen we een 

deskundige om hulp. 

Ja  Nee 

We hebben verschillende gebruikersaccounts op onze computer 

Ja  Nee 

We openen geen e-mails van onbekende afzenders. 

Ja  Nee 

We scannen bijlagen altijd eerst voordat we ze openen 

Ja  Nee 

Wachtwoorden zijn geheim: we geven ze niet door aan anderen. 

Ja  Nee 

We openen geen pop-up vensters en klikken ze ook niet aan. Ze kunnen virussen bevatten 

Ja  Nee 

We maken regelmatig “reservekopieën” van onze belangrijke bestanden 

Ja  Nee 
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Verbinden  

brb 
 

Alles goed? (ça va?) 

wrom, wrm Gewoon 

idd Oh my god (oh mijn God) 

8 Even 

lol Dacht 

gwn Be right back (ben zo terug) 

omg Succes 

 

wb 

Rolling on the floor, laughing 

(rollend over de vloer, lachend) 

ff Wacht 

rofl Inderdaad 

asl 
Laughing out loud (hardop 

lachend) 

thnx 
Leeftijd – geslacht – woonplaats 

(age – sex – location) 

suc6 Enzovoort 

 

hvj 
Welcome back (welkom terug) 

cv? Waarom 

D8 Thanks (Dank je) 

Enz Graag gedaan 

ggd Hou van je 
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Oplossing Verbinden 
 

Brb (1) 
 

Alles goed? (ça va?) (15) 

wrom, wrm(2) Gewoon (6) 

Idd(3) Oh my god (oh mijn God) (7) 

w8(4) Even (9) 

Lol(5) Dacht (16) 

Gwn(6) Be right back (ben zo terug)(1) 

Omg(7) Succes(13) 

 

wb(8) 

Rolling on the floor, laughing 

(rollend over de vloer, 

lachend)(10) 

Ff(9) Wacht(4) 

Rofl(10) Inderdaad(3) 

Asl(11) 
Laughing out loud (hardop 

lachend) (5) 

Thnx(12) 
Leeftijd – geslacht – woonplaats 

(age – sex – location) (11) 

suc6(13) Enzovoort (17) 

hvj (14) 
Welcome back (welkom 

terug)(8) 

cv?(15) Waarom(2) 

D8(16) Thanks (Dank je)(12) 

Enz(17) Graag gedaan(18) 

Ggd(18) Hou van je(14) 
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Extra vragen 

Wat betekent: i luf U 

 ij lof jou? 

 I love you! 

 Geen idee 

 Ei luf u? 

 

Wat is de 'code' voor een cadeau? 

 (G) 

 (H) 

 Cado 

 (I) 

 

Wat betekent hoest? 

 moet je hoesten? 

 Uhm.. 

 ik denk hoe? 

 Hoe is het? 

 

Wat betekent idd? 

 idee 

 typfout  

 inderdaad 

 in de disco 

 

Wanneer zeg je xxx 

 als je aan een gesprek begint 

 dat weet ik niet 

 als iemand iets tegen je zegt 

 als je weg gaat 

 

 

Wat voor smiley krijg je als je :( intypt? 

 Een blij gezicht 

 Een boos gezicht 

 Een droef gezicht 

 Weet ik niet  
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Oplossingen extra vragen 

Wat betekent: i luf U 

 ij lof jou? 

 I love you! 

 Geen idee 

 Ei luf u? 

 

Wat is de 'code' voor een cadeau? 

 (G) 

 (H) 

 Cado 

 (I) 

 

Wat betekent hoest? 

 moet je hoesten? 

 Uhm.. 

 ik denk hoe? 

 Hoe is het? 

 

Wat betekent idd? 

 idee 

 typfout  

 inderdaad 

 in de disco 

 

Wanneer zeg je xxx 

 als je aan een gesprek begint 

 dat weet ik niet 

 als iemand iets tegen je zegt 

 als je weg gaat 

 

 

Wat voor smiley krijg je als je :( intypt? 

 Een blij gezicht 

 Een boos gezicht 

 Een droef gezicht 

 Weet ik niet  
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Waar, onwaar, ik weet het niet  

 

Ik vraag toestemming aan de opvoeder voordat ik persoonlijke informatie op het 

internet achterlaat (naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, naam van mijn school, 

creditcardinformatie). 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Ik gebruik alleen chatrooms voor kinderen en jongeren die een opvoeder voor mij heeft 

gecontroleerd. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Als ik wil afspreken met iemand die ik op het internet heb ontmoet, vertel ik het aan 

een opvoeder, mijn ouders, zorg ik ervoor dat één van hen met me meegaat en spreek ik 

af op een openbare plaats. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

. Als ik onaangename of gewelddadige foto‟s of filmpjes krijg, stuur ik die nooit door 

naar mijn vrienden. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Als ik online ben, gebruik ik altijd een nickname die niets over mij onthult 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Als ik schrik van een online bericht of me er niet prettig bij voel, reageer ik er niet op. 

In plaats daarvan 

vertel ik het meteen aan iemand van de begeleiding of een volwassene die ik vertrouw 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Ik behandel anderen op het internet fatsoenlijk als ik online ben en verstuur nooit 

onbeleefde berichten. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Mijn wachtwoord is geheim. Ik wijzig het van tijd tot tijd. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Ik open alleen e-mails van bekenden. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

Als ik in een chatroom ongepaste berichten krijg, zeg ik dat tegen een opvoeder of mijn 

ouders. 

Waar Onwaar Weet ik niet 

4 
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Woordzoeker ‘Internet’ 

 

 
 

 

01. BEDREIGING 

02. BESCHERMEN 

03. CHATBOXEN 

04. COMMUNICATIE 

05. COMPUTER- 

      GEBRUIK 

06. CYBERPESTEN 

07. DOWNLOADEN 

08. FACEBOOK 

09. GEVAREN 

10. HACKER 

11. INFORMATIEBRON 

12. INTERNET- 

      OPVOEDING 

13. MUZIEK 

14. ONLINEGAMES 

15. ONTSPANNING 

16. PERSOONLIJKE  

      GEGEVENS 

17. PRIVACY 

18. VEILIGHEID 

19. VIRUS 

20. VOORDELEN 

21. VUISTREGELS 

22. WEERBAAR  

      MAKEN 

23. WIKIPEDIA 

24. ZOEKTOCHT 
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Oplossing: woordzoeker 

 
 

Oplossing: (horizontaal, verticaal, richting) 

 
BEDREIGING  (17,19,West) 

BESCHERMEN  (18,8,Zuid) 

CHATBOXEN  (2,9,Noord-Oost) 

COMMUNICATIE  (3,3,Zuid-Oost) 

COMPUTERGEBRUIK  (16,15,Noord) 

CYBERPESTEN  (15,1,Zuid) 

DOWNLOADEN  (10,5,Zuid-West) 

FACEBOOK  (8,1,Zuid-West) 

GEVAREN  (7,1,West) 

HACKER  (18,6,Noord) 

INFORMATIEBRON  (1,17,Noord-Oost) 

INTERNETOPVOEDING  (19,17,West) 

 

MUZIEK  (3,14,Noord-Oost) 

ONLINEGAMES  (17,15,Noord) 

ONTSPANNING  (20,18,West) 

PERSOONLIJKE GEGEVENS  (9,1,Zuid) 

PRIVACY  (7,9,Noord-West) 

VEILIGHEID  (4,15,Oost) 

VIRUS  (10,6,Oost) 

VOORDELEN  (19,9,Noord) 

VUISTREGELS  (12,1,Zuid-West) 

WEERBAARMAKEN  (7,16,Oost) 

WIKIPEDIA  (20,1,Zuid) 

ZOEKTOCHT  (10,20,Oost)
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kruiswoordraadsel ‘Internet’ 

 
Horizontaal 

2. Dit is een programma dat je computer beschermt tegen gevaren van buitenaf, deze geeft vooral 

bescherming tegen hackers en spyware. 

4. Dit zijn mensen die zonder toestemming iemand zijn computer binnendringen en er gegevens 

inkijken, stelen, beschadigen of vernietigen. 

5. Deze term wordt gebruikt voor ongevraagde reclame via e-mail. 

7. Dit is het binnenhalen van bestanden (figuren, programma's, webpagina's ...) op je computer via het 

intenet. 

9. Dit zijn hackers die de informatie die ze op illegale wijze verzamelen en misbruiken door de 

gegevens te wijzigen, verwijderen, misbruiken of door te verkopen 

10. Dit is een ander woord voor digitaal pesten 

Verticaal  

1. Dit is een persoonlijke webpagina die je zelf kan ontwerpen of een soort van dagboek op Internet 

waarin je vrijuit kan vertellen (je moet wel steeds er aan denken dat iedereen deze informatie kan 

bekijken!) 

2. Dit is een plaats op een website waarop je met andere mensen kan praten, discussiëren of vragen 

stellen. Het systeem zit zo in elkaar dat er meestal verschillende hoofdonderwerpen zijn, vb. nieuws, 

sport, … 

3. Dit is de plaats (en de software) die een website je kan aanbieden om te kunnen chatten 

6. Dit staat voor "Microsoft Network". Dit is een dienst van Microsoft voor e-mail en andere 

communicatiemogelijkheden dat gedeeltelijk gratis is. 

8. Dit is de etiquette voor het Internet. Dit zijn (ongeschreven) gedragsregels waaraan je je houdt op 

het Internet. 
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Oplossing kruiswoordraadsel 

 
 

Horizontaal 

2. Dit is een programma dat je computer beschermt tegen gevaren van buitenaf, deze geeft vooral bescherming 

tegen hackers en spyware. 

4. Dit zijn mensen die zonder toestemming iemand zijn computer binnendringen en er gegevens inkijken, stelen, 

beschadigen of vernietigen. 

5. Deze term wordt gebruikt voor ongevraagde reclame via e-mail. 

7. Dit is het binnenhalen van bestanden (figuren, programma's, webpagina's ...) op je computer via het intenet. 

9. Dit zijn hackers die de informatie die ze op illegale wijze verzamelen en misbruiken door de gegevens te 

wijzigen, verwijderen, misbruiken of door te verkopen 

10. Dit is een ander woord voor digitaal pesten 

Verticaal  

1. Dit is een persoonlijke webpagina die je zelf kan ontwerpen of een soort van dagboek op Internet waarin je 

vrijuit kan vertellen (je moet wel steeds er aan denken dat iedereen deze informatie kan bekijken!) 

2. Dit is een plaats op een website waarop je met andere mensen kan praten, discussiëren of vragen stellen. Het 

systeem zit zo in elkaar dat er meestal verschillende hoofdonderwerpen zijn, vb. nieuws, sport, … 

3. Dit is de plaats (en de software) die een website je kan aanbieden om te kunnen chatten 

6. Dit staat voor "Microsoft Network". Dit is een dienst van Microsoft voor e-mail en andere 

communicatiemogelijkheden dat gedeeltelijk gratis is. 

8. Dit is de etiquette voor het Internet. Dit zijn (ongeschreven) gedragsregels waaraan je je houdt op het Internet. 
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Lettervreter ‘Internet’ 

 
 
Zoek de oplossing van de zin door de nummers in te vullen overeenkomstig met de letters van het alfabet. 

VB.  A =1 

B= 2 

C = 3 

… 
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OPLOSSING LETTERVRETER 

 
 

Zoek de oplossing van de zin door de nummers in te vullen overeenkomstig met de letters van 

het alfabet. 

VB.  A =1 

B= 2 

C = 3 

… 
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Ontcijfer de code  

^5  
bbb  

 

comp  

egbok  

 

f2f  

gl  

 

gm  

hand  

ilu, ily  

 

jj  

k, kk  

L8r  

Np  

8er  

 

ajb  

 

brb  

 

cu  

 

ff  

 

hst  

 

id  

 Computer 

 Good morning  

(goedemorgen) 

 Idee 

 See you  

(tot ziens) 

 Hoe is het? 

 Later, Goodbye  

(tot ziens) 

 Achter 

 Alstublieft 

 Have a nice day  

(nog een fijne dag) 

 Bye bye baby 

 Even 

 Face to Face 

 High 5 

 Everything is going to be O.K. 

(alles komt in orde) 

 Okay, alright  

(ok!) 

 I love you  

(ik hou van u) 

 Be right back  

(ben zo terug) 

 Just joking  

(gewoon aan het plagen) 

 No problem  

(geen probleem) 

 Good luck 
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Oplossing: Ontcijfer de code 

 

^5 = high five 

bbb = bye bye baby 

comp = computer 

egbok = Everything is going to be O.K. 

f2f = face to face 

gl = good luck 

gm = good morning 

hand = Have a nice day 

ilu, ily = I love you 

jj = Just joking 

k, kk = Okay 

L8r = later 

Np = No problem 

8er = Achter 

ajb = alstublieft 

brb = be right back 

cu = see you 

ff = even 

hst = hoe is het?  

id =idee 
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5  Rollenspelen fiche 5 

 

 Rollenspel 1 

 

Rol 1: Je beste vriend(in) komt razend naar je toe.  Hij heeft een heel erge mail gekregen met allemaal 

leugens en beledigende woorden. Hij/ zij heeft deze mail afgeprint en laat deze aan jou zien. Volgens 

hem / haar heb jij deze mail verzonden, want het komt van jou e-mail adres. Jij hebt deze mail 

helemaal niet gestuurd.  

 

Rol 2: Je hebt een mail gekregen van je beste vriend(in). Hierin stonden allemaal leugens en 

beledigende woorden. Vandaag zie je hem/haar in school. Je bent niet van plan het hierbij te laten en 

zegt wat je ervan vindt. 

 
 Rollenspel 2 

 

Rol1: Een vriend voegt je toe in een MSN gesprek met iemand die jij helemaal niet kent. Hij vraagt 

aan jou om mee die persoon te pesten en uit te schelden. Jij kent die persoon helemaal niet en je wilt 

dit zeker ook niet doen. Maar je vriend blijft heel erg aandringen.  

 

Rol 2: Je voegt een vriend van je toe in een gesprek dat je reeds aan het voeren was. Je bent kwaad op 

deze persoon en vraagt aan je vriend ( die je net hebt toegevoegd in het gesprek) om hem uit te 

schelden. Je blijft aandringen zodat je vriend dit zou doen. 

 

 Rollenspel 3 

 

Rol 1: Je bent aan het chatten met iemand die je een tijdje geleden hebt leren kennen in een chatbox. 

Die persoon vraagt zich af hoe jij eruit ziet en wil je graag een keertje in het echt zien. Hij/zij vraagt 

aan jou om een keer af te spreken, en stelt voor om een keer iets te gaan drinken. Jij ziet dit eigenlijk 

niet zitten, maar hij/zij blijft aandringen en zegt je anders te blokkeren en nooit meer tegen je te 

spreken.  

 

Rol 2: Jij hebt een tijdje geleden iemand leren kennen in een chatbox. Je wil deze persoon waar je al 

even mee chat wel eens ontmoeten. Je vraagt om af te spreken, bijvoorbeeld iets gaan drinken. Je blijft 

aandringen want je wil deze persoon heel graag zien.  

 

 

 Rollenspel 4 

 

Rol1: Iemand stuurt jou een mail vol afbeeldingen die jij helemaal niet wil zien (vb. spinnen, jij bent 

hier vreselijk bang voor) . De volgende dag zie je die persoon op school. Wat zeg je tegen hem / haar? 

 

Rol 2: Je kreeg van een vriend een mail vol afbeeldingen door (vb. spinnen). Je stuurt deze naar enkele 

mensen door. Je vraagt dit niet op voorhand aan de personen of het goed is dat je deze mail stuurt.  

 

 

 Rollenspel 5 

  

Rol 1: Je staat ‟s morgens in de badkamer. Iemand van de leefgroep doet in een keer de deur open en 

maakt een foto van jou met zijn GSM. Jij had alleen je ondergoed aan. Hij/zij laat deze foto aan de 

andere jongeren van de leefgroep zien.  
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Rol 2: Jij weet dat iemand van de leefgroep zich aan het omkleden is in de badkamer. Jij gaat stiekem 

een foto maken met je GSM. Hij/zij heeft je echter gezien. Je vindt dit grappig en laat aan iedereen in 

de leefgroep de foto zien die je gemaakt hebt. Je denkt er zelfs aan om deze op internet te plaatsen. 
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6 Foto’s voor fiche 4 
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7 Smilies spelfiche 8 
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8 Artikels 

 

 

 
 

 

BRON: Hoe kan ik veilig chatten? (18 november 2008). Flair, p.71. 
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BRON: Cyberpesten wordt onderschat. (4 december 2008). Metro, p. 4. 

 

 

 

 

 

 

 Veilig op internet: ongevalvrij surfen 
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BRON: Koelman, C.& Louyet, P. (september/oktober 2008). Veilig internet: ongevalvrij surfen. 

Budget en Recht, pp.18-19. 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

Pvda: netwerksites overtreden de wet 

 
 

BRON: Paternotte, B. (7 november 2008). Pvda: netwerksites overtreden de wet: Partij wil onderzoek 

naar privacybeleid van onder meer Hyves. Metro, p. 1. 

 

 

 

 
 

 

BRON: Paternotte, B. (7 november 2008). „Controleren websites gaat een stap te ver‟. Metro, p. 2. 
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Internetten verrijkt het leven van jongeren 

 

BRON: Internetten verrijkt het leven van jongeren. (27 november 2008). Metro, p.8. 

 

 

 

Bedrijven rekruteren via Facebook 

 

BRON: Bedrijven rekruteren via Facebook. (28 november 2008). Metro, p. 7. 
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9 Internationale Studiereis 
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Verslag Digibewust  

 

Digibewust is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat in Nederland het 

'digibewust' zijn wil stimuleren en vergroten. Digibewust zijn betekent dat je optimaal gebruikmaakt 

van de mogelijkheden van digitale middelen zoals internet, e-mail, chatten en online betalen, terwijl je 

je tegelijkertijd bewust bent van de mogelijke gevaren en risico's ervan en vooral wat je daartegen kunt 

doen. 

Digibewust wordt gesubsidieerd door ministerie van economische zaken, dit is het overkoepelend 

orgaan van Nederlandse vereniging van banken. Digibewust heeft tevens verschillende partners 

waarmee ze samenwerkt, zoals o.a. TMF, MTV, …  

Digibewust is een meldpunt voor kinderporno en ze kaarten de wachtwoordenproblematiek aan voor 

zowel kinderen en jongeren als voor bedrijven.  

 

De medewerkers van Digibewust deelden ons mee dat er verschillen zijn tussen de Noordelijke en de 

Zuidelijke lidstaten van Nederland. De Noordelijke lidstaten focussen meer op weerbaarheid in 

tegenstelling tot de Zuidelijke lidstaten die de voorkeur geven aan bescherming. De afscherming van 

het internet blijft een struikelblok in Nederland door verschillende juridische aspecten, zoals privacy, 

kosten, censuur, e.d.  

 

Naar aanleiding van ons project hebben de medewerkers van Digibewust een aantal richtlijnen 

weergeven die belangrijk zijn in functie van internetopvoeding.  

Een eerste tip die ze ons gegeven hebben is dat ouders/opvoeders en kind moeten communiceren met 

elkaar en dat de ouders open moeten staan voor het kind en zijn leefwereld. Het internet blijft namelijk 

integraal deel uit maken van het kind zijn sociaal leven. De ouder moet steeds opletten in welke mate 

het kind internet gebruikt, veranderingen in het gedrag kunnen namelijk aanleiding geven tot 

verslaving van het internet. Wanneer de ouders merken dat het kind alsmaar meer tijd spendeert op het 

internet is er een mogelijkheid dat het kind sociaal geïsoleerd raakt.  

 

Niet alleen de erkende organisaties spelen een rol in het hele internetgebeuren. Ook bibliotheken 

nemen een belangrijke functie op zich binnen het traject rond internetopvoeding. Deze organisaties 

zijn namelijk toegankelijk voor zowel jong als oud en ook hier worden verscheidene vragen rond 

internet en internetopvoeding gesteld.  

 

Digibewust vertelde ons dat het Sociaal Cultureel Plan Bureau een onderzoek heeft opgestart in 

functie van de verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot internetgebruik. Zo blijkt dat 

de functies binnen de traditionele gezinnen zich verder zetten in de digitale gezinnen. De vader zal de 

meer technische kant op zich nemen zoals het uploaden van virusscanners, het aankopen van de 

hardware, enz. De moeder lijkt het internet nu pas te hebben ontdekt en probeert haar sociale 

netwerken hiermee uit te breiden. Ook op school gaan de vrouwelijke leerkrachten contacten leggen 

via e-mail, MSN, … met de leerlingen. Bij de jongens uit het gezin gaat het meer om het downloaden 

van software en het gamen zoals bijvoorbeeld gewelddadige spelletjes. Bij de meisjes uit het gezin 

gaat het dan vooral om het bevorderen van hun sociale netwerken (vb. chatten) en het opstarten van 

een profielpagina. 

 

Naar aanleiding van de praktische implementatie van het project verkregen we een groot aantal tips 

omtrent de uitwerking van het spel: 

 Communicatie blijft belangrijk, ook tijdens het spel. Er mag m.a.w. tijd gemaakt worden voor 

discussies of debatten zodat ieders mening duidelijk wordt en gehoord kan worden. 

 Het spel moet to the point zijn zodat voor zowel het kind als de opvoeder na afloop van het 

spel een duidelijke en gegronde mening heeft met betrekking tot internet(opvoeding). 

 Door middel van humor en aantrekkelijkheid is het mogelijk om de aandacht erbij te houden 

gedurende het hele spel want wanneer de lol er vanaf is wordt de informatie niet meer 

opgenomen. 

 De informatie die in het spel wordt verwerkt moet relevant zijn en er moet steeds rekening 

gehouden worden met de tijd en cultuur waar de gasten op dit moment in leven. 
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 Tijdens het spel is het belangrijk om niet alleen de schaduwkanten van het internet aan te 

halen, maar ook de positieve kanten die de kinderen/jongeren ondervinden moeten belicht 

worden. 

 

De medewerkers van Digibewust hebben al een rijkelijk aanbod van promotiemateriaal. Eén daarvan 

is een interview met jongeren over internet en internetopvoeding. Volgende vragen kwamen hierin ter 

sprake: 

 Hoe weet je dat iemand veilig is op internet? 

 Wat staar er van jou online? 

 Hoeveel vrienden hebben jullie die je niet in het echt kent, dus enkel online? 

 Wat is het leukste dat iemand op internet voor je heeft gedaan? 

 Is er je wel eens iets vervelends overkomen op het internet? Wat doe je dan? 

 



 119 

Verslag: Dr. Leo Kannerhuis  6 november 2008 

 

We hadden een afspraak met Saskia Timmer. Zij werkt mee aan het project „Multimedia‟. Hier rond 

hebben ze ook een samenwerking opgebouwd met Mijn kind online.  

 

Het leo kannerhuis is een behandelingscentrum voor mensen met het autismespectrumstoornis. Deze 

mensen hebben geen mentale beperking, ze situeren zich dus op het niveau van een normale 

begaafdheid. Dit centrum bestaat reeds 35jaar. De oprichting ervan gebeurde door de ouders van een 

autistisch kind. Zij vonden nergens hulp voor hun kind. En hebben daarom besloten om zelf actie te 

ondernemen en iets voor kinderen met autismespectrumstoornis op te richten.  

 

De doelgroep is breed: 

- kinderen vanaf 6 jaar 

- jongeren 

- volwassenen 

 

Ze maken een onderscheid tussen behandelgroepen en woongroepen. Onder de behandelgroepen 

hebben zij deeltijds, poliklinisch, klinisch.  

Ze zijn tevens een kenniscentrum voor autisme. Ze hebben een specialistische functie, een 3
e
 lijn 

functie.  

Er wordt ook samengewerkt met verschillende instellingen in Nederland om zo tot nieuwe 

methodieken en onderzoeken te komen.  

 

Project multimedia: 

Kinderen met een normale begaafdheid en autisme hebben meestal een grote interesse in pc‟s en 

internet. Door deze grote interesse in het internet ontstaan er vaak problemen. De problemen worden 

veroorzaakt door hun kwetsbaarheid die voorvloeit uit hun stoornis. 

Ze zijn bijvoorbeeld online heel sterk in communicatie. Maar in de realiteit vallen ze echter door de 

mand door hun gebrek aan sociale vaardigheden. Wat zij zien op internet is voor hun realiteit. 

Elementen zoals porno en geweld zien zij dus als normale omgang.  

Hierin proberen zij hen net weerbaar te maken en hen dus niet teveel te beschermen.  

 

Het project probeert cliënt en opvoeder vaardigheden aan te leren. Door hen te wijzen op risico‟s en 

mogelijkheden van het internet. Ook de betrokkenheid van de ouders is een belangrijk component. 

Ouders geven vaak te snel op. Het is dus de bedoeling om hen te informeren en steun te bieden in het 

hele internetgebeuren. Voor de ouders voorziet men een infoavond. De ouders gaan in discussie en 

gaan zelf meedenken naar oplossingen maar krijgen ook methoden aangeleerd, dit door de opvoeder. 

Het ontwikkelen van scholing voor ouders is het uiteindelijke doel van deze infoavond. 

 

De start begint aan de deur. Dit wil zeggen dat zowel bij de jongere als bij zijn ouders gepeild wordt 

naar hun kennis over het internet. Om de kennis over het internet bij de jongere te testen wordt er een 

Digitoets afgenomen. Deze gaat na of de jongere veilig en verantwoord kan omgaan met het internet. 

De test bestaat uit verschillende thema‟s: 

- hoe bescherm je jezelf op gebied van sociale vaardigheden 

- hoe bescherm je jezelf op gebied van publicaties 

- hoe bescherm je jezelf op gebied van betalingsverkeer 

- hoe bescherm je jezelf op gebied van intimiteit en seksualiteit 

- hoe bescherm je jezelf op gebied van ongewenste reclame 

 

Het gaat hier niet om het voorkomen maar om het bewust maken. Hoe kan je voor jezelf ermee 

omgaan?  

Als norm wordt er een internetwijzer gehanteerd (zoals de kijkwijzer bij films). Deze internetwijzer is 

per leeftijd en is opgedeeld in categorieën van 6 jaar tot 18+. 

Hierin staat beschreven wat er wel en niet kan op het internet. Het spreekt immers voor zich dat een 

6jarige met andere dingen bezig is dan een 18 jarige.  
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Voor de toetst werd er een vragenlijst ontwikkeld. Deze lijkt op het spel „Gebouw 13‟ van Digibewust.  

Het Leo Kannerhuis gaat samenwerken met Mijn Kind Online om een nieuwe spel te ontwikkelen. 

Hierin proberen zij het gedrag van de jongere te toetsen en zo het gewenste internetgedrag te 

bekomen.  

 

Het personeel volgt een training van 1 dag. Zoals de meeste teams zijn deze samengesteld uit jongere 

en oudere opvoeders. In deze training komt het verschil tussen deze 2 leeftijdscategorieën naar voren. 

De jongere opvoeders hebben vaak een “zwarte vlek” voor de risico‟s. Zij staan dichter bij de 

leefwereld van de jongeren en versmelten vaak te veel met hen. De oudere opvoeders daarentegen 

hebben vaak een kritische mening over het internet en zien al sneller het negatieve in het internet. Dit 

zorgt voor positieve discussie in een team. Nieuwe medewerkers krijgen een basisopleiding rond 

internetgebruik, er wordt van hen verwacht dat zij een minimale kennis hebben over het internet zodat 

zij in gesprek kunnen gaan met de jongere als er zich problemen voordoen. In deze basisopleiding 

krijgen zij vaardigheden aangeleerd die zowel gelden in real life als op cyberspace.  

 

De cliënten worden ook betrokken in het project, dit door middel van de cliëntenraad. Ze laten tevens 

lesonderdelen uitproberen door de jongeren.  

 

De communicatie op het internet gebeurt niet echt volgens een correct taalgebruik. Het emotionele 

aspect ontbreekt vaak in deze communicatie. Toch leren zij sociale vaardigheden aan via het internet 

en dit door het online gamen. Samen spelen en communiceren in een „multiplayer game‟ brengt het 

een hoop sociale vaardigheden bij.  

Hierdoor kunnen ze hen kansen bieden om communicatie te verstreken en de eenzaamheid een stuk 

doen af te nemen. Maar toch wordt erop gewezen dat internetcontact anders is dan face-2-face contact.  

 

Er is standaard een 3 maand durende observatie, daarna worden specifieke vaardigheden ontwikkeld 

en als laatste kijkt men naar de internetvrijheden voor de toekomst. 

„s Nachts is het internet niet toegankelijk en dus afgesloten. Maar op individueel niveau kan alles 

worden aangepast en speciaal ingericht worden qua internetverbinding.  
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Verslag Dr. Leo Kannerhuis: jongerenkliniek  

In de jongerenkliniek hebben we gesproken met de afdelingsmanager Ziggy Sperling. Er zijn acht 

behandelingsgroepen voor personen met het autismespectrumsstoornis. De leeftijd varieert van 16 tot 

22 jaar. De personen krijgen er een behandeling van ongeveer anderhalf jaar en er is natuurlijk ook 

gezorgd voor nazorg. Bij de ouderen van de groep wordt gewerkt rond begeleid wonen. Zij worden 

dus klaar gemaakt om zelfstandig te wonen maar met een begeleiding die af en toe komt controleren.  

 

Iedere bewoner in de jongerenkliniek heeft zijn eigen kamer en er is een centrale zitkamer waar er één 

computer met internetverbinding staat voor zes à zeven jongeren. Om op het internet te kunnen 

moeten de jongeren zich inschrijven op een lijst. Die lijst wordt bijgehaald als iemand wil 

voorkruipen. 

 

Er bestaat een mogelijkheid om internet op de eigen kamer te hebben maar de begeleiding moet daar 

goed over nadenken eerdat ze dit toelaten. Doordat de jongeren normaal en hoogbegaafd zijn, de 

zogenaamde „Whizz-kids‟, bestaat er een grote kans dat deze jongeren gaan hacken en op andere 

systemen terecht gaan komen. 

Op de eigen kamer is het internetgebruik beperkt tot 1 uur per dag. Maar dit kan uitgebreid worden na 

overleg met het multidisciplinaire team.  

 

Bij de opname van een jongere wordt er steeds de Digitoets afgelegd. Op basis van de resultaten van 

die toets, wordt er een profiel van de jongere gemaakt. Via dit profiel wordt er gerichte hulp 

aangeboden, wat maakt dat er bij iedere jongere een persoonlijke behandeling heeft. Zij krijgen dan 

een training van één dag om hen te helpen. Deze training blijkt immers niet voldoende te zijn en er 

wordt dus ook vaak aan herhaling gedaan om de jongere te helpen. 

 

De afdelingsmanager vertelde ons dat er veel gevaren op het internet, maar vindt het ook belangrijk 

om voordelen aan te halen. Op sociaal vlak zijn er mogelijkheden maar ook gevaren. De jongeren 

leren in chatboxen en op msn sociale contacten maken terwijl in het “echte” leven dit voor hen een 

stuk moeilijker is. Zij kunnen hun beperkingen verdoezelen achter het scherm, terwijl dit niet mogelijk 

is in de “offline-wereld”. 

 

In de jongerenkliniek zijn er ook internetregels. De jongeren worden er begeleid en kunnen ook 

bestraft worden als ze de regels overtreden. Zo hebben zij ook maar een beperkt deel van de dag 

toegang tot het internet. Een aantal andere regels die opgenomen zijn in het reglement zijn: 

- de computer is eigendom van de cliënten 

- geen illegale handelingen 

- gebruik van de netetiquette 

- de groep mag geen hinder ondervinden van het gebruik van de computer 

- bij bepaalde overtredingen kan er apparatuur in beslag worden genomen 

- … 

 

Bij de opname van de jongere moet hij een contract ondertekenen waarmee hij akkoord gaat met de 

regels van de instelling, en dus ook met de internetregels. Om hen aan de regels te herinneren, wordt 

er boven de computer een geplastificeerde kaart gehangen waar alle regels opgeschreven staan. 
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Verslag Remco Pijpers 

 

Vrijdagmorgen 7 november, hadden we een afspraak met Remco Pijpers. Remco is directeur van Mijn 

kind online en daarom voor ons interessant om eens te praten over internetopvoeding. Mijn kind 

online is ontstaan in 1979 door de vele vragen die rond internet werden gesteld. Deze vragen werden 

dan ook naar Mijn kind online gericht na hun oprichting. In 2003 werd internet gezien als een gevaar 

door de ouders maar de kinderen vertelde er leuke verhalen over. Er moest dus ook anders gekeken 

worden naar internet. Remco heeft journalistiek en geschiedenis gestudeerd en heeft ook een aantal 

boeken geschreven, waaronder Mijn kind online. We hebben ons dan ook vaak gebaseerd op zijn 

theorieën hieromtrent. Hij is van mening dat niet alleen het negatieve van internet belicht moet 

worden. Op welke manier moeten we kinderen opvoeden en wat moeten opvoeders weten? Dit zijn 

vragen waarmee hij zich voornamelijk bezighoudt. 

 

We begonnen het gesprek met de duiding van ons project; wat we willen bereiken en hoe we dit willen 

realiseren. Remco vertelde ons dat het bij internetopvoeding belangrijk is te streven naar zowel de 

kinderen beschermen als weerbaar maken. In discussies hieromtrent zijn er duidelijk 2 kampen: een 

kamp dat alleen wil beschermen en een kamp dat zich alleen focust op weerbaar maken. Remco zei 

ons dat je niet 1 van de 2 kampen moet kiezen, het is niet of beschermen of weerbaar maken. Maar het 

moet zijn en beschermen en weerbaar maken. Zelf wil hij ook beiden toepassen, maar legt iets meer 

de nadruk op het weerbaar maken. 

 

Wanneer we hem vroegen wat hij vond van het concept (ons spel), vond hij dit een goede manier om 

de communicatie tussen opvoeders en kinderen op gang te brengen. Hij vertelde ons dat er vaak niet 

wordt gepraat, maar enkel wordt gezonden door de opvoeders. Volgens hem vindt er nog te veel 

eenrichtingsverkeer plaats. Ze stellen de jongeren vragen zoals „met wie ben je weer aan het chatten?‟. 

Ze leggen een negatieve bijklank in hun manier van spreken, door te zeggen „dat internet‟. Opvoeders 

praten vaak alleen over de risico‟s. Met het spel kunnen we bereiken dat er op een neutrale manier 

rond internet wordt gepraat, waar zowel de risico‟s als de voordelen van internet besproken worden. 

 

Remco haalde het voorbeeld aan van een moeder die hij gesproken had, en die niet wist welk spel haar 

zoon speelde op de computer. Hij vindt dat online niet zoveel anders is dan offline. Je weet toch ook 

dat je zoon voetbal speelt, en niet enkel dat hij een sport beoefent. Als ouder moet je geïnteresseerd 

zijn in de bezigheden van je kind, en gericht vragen stellen. Het gaat er dan niet om dat je kind voetbal 

of The Sims speelt. Het draait om het kind zelf, om zijn keuzes en interesses. 

Wanneer het kind in een positief gezinsklimaat wordt opgevoed en er open gepraat wordt over 

internet, is het kind sterker en meer weerbaar voor gevaren op internet. Wanneer kinderen zich goed 

voelen, zullen ze sneller praten over hun problemen. 

Remco zegt dat er zeker regels nodig zijn, maar dat deze breder gezien moeten worden dan enkel 

waarschuwen voor gevaren. Er wordt al te lang gepraat over wat er mis kan gaan. Ook de leuke en 

positieve dingen op internet moeten aandacht krijgen. Hij vindt dat praten rond internet zeker onder de 

noemer 'opvoeden' kan geplaatst worden.  

 

Remco heeft samen met enkele medewerkers een spot uitgebracht omtrent internet, over een zus die 

niet wetend chat met haar broer en haar bloes uitdoet voor de webcam. Vele kinderen denken „het gaat 

niet over mij‟, maar het zet hen wel aan het denken. Dit kan de communicatie op gang brengen en dit 

is het belangrijkste doel. Zo kreeg Remco een mail van een moeder die vertelde dat ze voor het eerst 

met haar zoon gesproken had rond seks op het internet. 

Hij vertelde ons dat veel kinderen dingen doen, ook al willen ze het zelf niet. Vaak gebeurt dit uit 

angst, bijvoorbeeld dat hun vriendje het zal uitmaken. Veel meisjes worden door hun vriendje 

gevraagd hun T-shirt uit de doen voor de webcam. Vaak willen ze dit niet, maar doen het toch uit 

angst dat hun vriendje het zal uitmaken wanneer ze dit niet doen. Dit zijn voorbeelden die in de 

maatschappij veel discussie uitlokken. 

 

Bij Mijn kind online werden 5 strips gemaakt over online gedrag. Een ervan handelde over een meisje 

dat haar T-shirt uittrok voor de webcam. Deze strips werden besproken en behandeld met jongeren, 
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wat natuurlijk discussies oplevert. Daaruit werd er ook een gesprek gevoerd over flirtgedrag online. 

Remco liet de jongeren vertellen wat de do en dont‟s waren van flirten op het net. De jongens mochten 

dit over de meisjes vertellen en andersom. Het belangrijkste vond hij dat ze hier met z‟n allen in 

gesprek over gingen. Zo werd er hen niet verteld „pas op‟, maar zo werd hen geleerd hoe je ermee 

moet omgaan. Het doel is dat de kinderen zelf nadenken hoe je goed met elkaar omgaat online. 

 

Waar we moeten naar streven is „online een goede burger zijn‟ vindt Remco. In het dagelijkse leven 

doen we dit ook, en op internet mag dit niet anders zijn. Een goede burger zijn, heeft ook een positieve 

bijklank en drukt op voorhand geen negatieve gevoelens uit. 

 

Toen we hem vroegen wat hij vond van de sociale druk op het net, haalde hij meteen aan dat deze niet 

altijd slecht moet zijn. Vele kinderen vertellen namelijk dat deze druk hun vriendschapsbanden 

versterkt. Ze hebben vaak enkel maar contact met hun bekende of beste vrienden. Slechts een klein 

aantal heeft negatieve ervaringen met sociale druk via internet. In de puberteit gaat het erom dat de 

kinderen ontdekken wie ze zelf zijn en maken ze zichzelf door ook naar anderen te kijken. Dit 

spiegelen heeft zich online verder gezet. Remco sprak ook over sociale druk die offline plaatsvindt. 

Ook hier (in deze offline wereld) moeten kinderen hun eigen identiteit zoeken.  

 

Remco vindt het een spijtige zaak dat de media de kinderen beetneemt op internet. Veel reclame op 

sites kan niet door de beugel. Op kindersites staat soms reclame van een politieke partij of reclame 

voor een ringtone. Het zijn dingen waar niet veel aandacht voor is, maar die er wel zijn. Remco vindt 

dat er op zijn minst moet gekeken worden welke sites geschikt zijn voor kinderen. Want 70% van de 

portalsites is niet geschikt voor kinderen. Er staan vaan bloederige spelletjes op waar sommige 

kinderen ‟s nachts wakker van liggen. Een duidelijke leeftijd aangeven op sites kan vaak al helpen. 

Een spelletjeswijzer zou een hulpmiddel zijn voor ouders, dan weten ze wat ze kunnen toelaten aan 

hun kind en wat niet.  

 

Wat jongeren ook graag doen volgens Remco, is foto‟s bewerken. De hele klas ligt dubbel van het 

lachen wanneer je een foto van hen bewerkt. Hierna kan je dan vragen stellen over wat als ze dit met 

jou doen? Hoe voel je je daarbij? Mag je deze zomaar op internet zetten? 

Dit lokt alweer een heel gesprek uit en dan is het opzet geslaagd. Het is volgens hem wel belangrijk 

dat je steeds rekening houdt met de context van het kind.  

 

We vroegen aan Remco wat hij belangrijk vond dat er verwerkt werd in het spel. Hieronder zijn tips: 

 Vermeldt ook de positieve dingen van internet 

 Vragen naar de jongerencultuur 

 Vragen naar wat er goed kan gaan? (vb. relatie) 

 Hoe achterhaal je de risico‟s? 

 Vragen of kinderen de webcam aandoen of niet? Is dit altijd ok? 

 Vragen over grenzen 

 Hij gaf ons de raad om één leeftijdscategorie te kiezen. We richten ons volgens hem best op de 

leeftijd 13 à 14 jaar. De kinderen die de leeftijd van 11 jaar hebben, zijn namelijk snel bij. We 

mogen het spel ook niet te kinderachtig maken, dan wordt het al snel niet gespeeld. Maak het 

zo uitnodigend mogelijk! 

 Richt het spel vooral op het sociale aspect. Kinderen weten vaak (technisch) hoe internet  

werkt.  

 

Ons aangeraden door Remco: 

 Het boek: Nieuwe links in het gezin  

Het boek biedt een brede kijk op de digitale leefwereld van tieners en de plaats die de ouders 

daarin innemen. 

 www.medialessen.nl  

Lessen over veilig internet, dit kon een inspiratie zijn voor ons spel 

 www.i-respect.nl  

Les met een bordspel 

http://www.medialessen.nl/
http://www.i-respect.nl/
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 www.internetsoa.nl 

Lespakket die docenten kunnen gebruiken (eveneens strips)  

 www.kidsplanet.nl 

Een site voor kinderen 

 www.oudernet.be 

 www.safeforinternet.be 

 

We willen besluiten met een belangrijk iets dat Remco ons vertelde over het belang van 

internetopvoeding:  

„Ouders kennen hun kinderen offline zeer goed. Online zou dit hetzelfde moeten zijn!‟  
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