IN deze praktische brochure geeft het
GO! Atheneum Geraardsbergen graag enkele
simpele maar handige tips voor het veilig werken
met de moderne communicatiemiddelen en het
internet. E-safety is belangrijk!

INHOUD

Deze brochure werd opgesteld in het kader
van alle digitale projecten binnen
internationalisering via Erasmus+
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E-SAFETY !?
Het internet is tegenwoordig
onmisbaar in ons leven.
Kan jij je voorstellen hoe je leven er
zonder je laptop, gsm of internet zou uitzien?
Moeilijk hè? Het zou in elk geval heel anders zijn.
Dat het internet fantastisch is, daar zijn we
het allemaal over eens.
Jij bent vast keigoed in het surfen, gamen, chatten,
instagrammen,…

Maar dan weet je waarschijnlijk ook wel dat er gevaren
schuilen in die online wereld. Net als in ‘het offline leven’ moet je
opletten wat je doet en hoe je dat doet, maar ook met wie je omgaat.
Het is een kwestie van jezelf te beschermen om het zo
veilig en plezant mogelijk te houden.
lees in deze brochure enkele
TIPS AND TRICKS!

ONLINE VRIENDEN
Wie zijn die online vrienden?
Online vriendschappen ontstaan, net zoals offline vriendschappen, vaak op basis van
gedeelde interesses of via gemeenschappelijke vrienden.
Een vriendschap met je online en offline vrienden kan je onderhouden door te chatten, te
gamen, te bellen, foto’s te delen, enz. Meestal voeg je elkaar als vrienden toe op sociale
netwerksites om op die manier ook online in contact te blijven. Het is soms verleidelijk om
iemand toe te voegen die je alleen “via via” kent of op basis van een knappe foto. Toch is
het niet zo’n goed idee om zomaar mensen toe te voegen aan je netwerk. Dus als je een
vriendschapsverzoek ontvangt van iemand die je helemaal niet kent, ga hier dan niet op
in. Je deelt met vreemden toch niet zomaar je persoonlijke informatie of foto’s?
Online of offline vrienden?
Online vriendschappen hebben het voordeel dat ze heel snel en zonder veel moeite kunnen worden onderhouden. Even skypen met elkaar en je bent weer helemaal up-to-date.
Wat ook tof is aan vriendschappen online is dat het helemaal niet zo plaats- en tijdsgebonden is. In het holst van de nacht de laatste nieuwtjes vertellen aan een vriend uit Amerika
is peanuts.
Er zijn natuurlijk ook wel een paar nadelen. Wanneer je chat bijvoorbeeld, hoor je elkaars
stem niet en zie je geen gelaatsuitdrukking. Elkaar eens goed vastpakken gaat jammer genoeg niet. Maar als je je vrienden en vriendinnen ziet in het echte leven, kan dit wel en
kan je nóg meer kwijt van wat je echt wil vertellen. Dus onthoud dat het belangrijk is om
je vriendschapsbanden online, maar zeker ook offline goed te onderhouden.

Oplossing?
Je moet een gezonde balans vinden tussen online en offline vrienden. Als je voortdurend
voor je pc zit, zal je jammer genoeg geen nieuwe vrienden in het ‘echte’ leven leren kennen. Laat je online vrienden een aanvulling zijn op je vrienden in het echte leven.
Eigenlijk is het aantal vrienden of volgers online helemaal niet van belang. Toch is het voor
sommige jongeren een barometer voor hun populariteit. Weet dat het streven naar online populariteit vaak voor stress en zelfs voor fysieke ongemakken zorgt. Laat de voortdurende strijd met likes en online goedkeuring daarom op tijd los. Praat er ‘in het echt’ eens
over met vrienden, familie of met de leerlingenbegeleiding. Laat de online reacties jouw
offline leven niet domineren.
Is dit belangrijk voor jou?

· Vind je het soms vervelend dat bijna niemand je foto liket?
· Laat het je koud hoeveel volgers je hebt op Instagram, Twitter, TikTok,…?
Je hebt misschien 600 vrienden op sociale media, waarvan je er in het echte leven misschien nog niet eens de helft kent. Het is goed om even stil te staan en na te denken over
wie je online vrienden zijn, wat je wel en niet wilt delen met hen en of je soms mensen
toevoegt die je helemaal niet kent.
Bovendien kan je heel populair zijn online, maar is dit geen weerspiegeling van hoe cool,
knap, leuk of interessant je bent in het echte dagelijkse leven. Je hoeft dus helemaal geen
honderden vrienden en volgers te hebben.
Een gouden raad die we je willen meegeven, is om zoveel mogelijk jezelf te blijven in de
online wereld. Zeg geen dingen om in de smaak te vallen bij anderen en post geen foto’s
met filters die helemaal niet op jou lijken. Dat is voor niets nodig. Wees gewoon je mooie
zelf!

Een probleem op het internet?
Iets op het internet stoort je of geeft je een ongemakkelijk gevoel? Je hebt geprobeerd het
probleem op te lossen, maar het blijft aanslepen? Of het nu gaat om een persoon die je
online lastigvalt, om een gehackt account of iemand die je respectloos behandelt door
belachelijke foto's op de sociale netwerken te posten. Blijf er niet mee zitten, vooral niet
als je voelt dat het echt pijnlijk wordt. Neem een vriend of vriendin, je broers of zussen of
zelfs een leerkracht in vertrouwen. Bekijk samen wat je aan het probleem kan doen.
Voorbeelden:
· "Een pikante foto werd zonder mijn medeweten verspreid op school, wat nu...?"

· “Iemand valt me lastig via het internet.”
· “Ik word elke dag gecontacteerd door oudere personen zonder dat ik dit wil.”
· "Mijn paswoord werd gehackt, het is al de tweede keer. Hoe zorg ik ervoor dat dit niet
meer gebeurt?"

1. Praat erover
Je praat er het best over met een volwassene die je vertrouwt: je ouders, een oom of tante, een leerkracht, een opvoeder,... Vertel wat er in je omgaat en benadruk dat je met die
persoon praat omdat je hem/haar vertrouwt. Je denkt misschien dat ze nooit een oplossing zullen vinden, maar je zou wel eens versteld kunnen staan. Ze zullen je vast wel kunnen helpen en adviseren.
2. De leerlingenbegeleiding staat voor je klaar

Op school zal de leerlingenbegeleiding altijd naar je luisteren als je een probleem hebt. Zij
zijn hiervoor opgeleid en ze zullen je steevast helpen als je met een probleem zit waarover
je niet kan spreken met iemand anders. Bij hen kan je terecht als je nog geen echte vertrouwenspersoon hebt, of als je vertrouwenspersoon je niet kan helpen.
3. Child Focus kan je helpen
Je vindt een luisterend oor en een vertrouwenspersoon via de hulplijn van Child Focus
(116 000). Je krijgt er tips en hebt de kans om anoniem met een medewerker van Child Focus te praten om samen naar een uitweg voor je probleem te zoeken.

Child Focus helpt je niet enkel wanneer je online problemen hebt, maar gaat ook aan de
slag bij ontvoerde of vermiste kinderen en jongeren, seksuele uitbuiting van kinderen en
jongeren, enz.. Zij hebben veel expertise en kunnen jou zonder twijfel helpen.
Tot slot bestaan er nog andere organisaties die je kunnen helpen, informeren en begeleiden:
· Wil je praten of heb je vragen over pestgedrag, verliefdheid, .... dan kan www.Awel.be je
helpen.
· Het Jongerenadviescentrum (JAC) is eveneens een anoniem meldpunt waar je terecht
kan met je verhaal, twijfels over bv. seksualiteit, juridische vragen, je goed voelen in je
vel… Je kan hen contacteren via: www.caw.be/jac
· Stress en helemaal down bij het studeren? Surf naar Teleblok www.teleblok.be

· Wat is een tienerpooier en hoe gaat die te werk? www.stoptienerpooiers.be
- CLB: https://www.clboudenaarde.be/

Wachtwoordveiligheid
De 8 tips voor een pr8ig w8woord:
1. Hoe langer het wachtwoord, hoe veiliger. Probeer een zin uit te werken met een cijfer
in, bijvoorbeeld “2d@gsch0tels@lstublieft!” of “tikt0k4ever.”
2. Cijfers, hoofletters en tekens maken je wachtwoord nog veiliger.
3. Gebruik nooit persoonlijke informatie (naam, geboortedatum, telefoonnummer,…)
4. Verklap je wachtwoord aan niemand, ook niet je beste vriend of vriendin.
5. Neem nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts. Als iemand één wachtwoord weet, weet hij/zij ze meteen allemaal.
6. Schrijf je wachtwoord ook niet op, zelfs niet op een verstopt briefje. Als je het vergeet,
kan je altijd een nieuw wachtwoord instellen.
7. Laat niemand over je schouder meekijken als je je wachtwoord ingeeft.
8. Als het toch misloopt en je account gehackt wordt, zeg het dan tegen een volwassen
persoon die je vertrouwt.

Sexting
Sexting is een woord dat uit twee Engelse woorden bestaat: “sex” en “texting”. Het betekent seksueel of seksueel getinte tekstberichten, foto’s of video’s sturen. Of we het nu willen of niet, sexting bestaat. De recente media-aandacht rond gelekte naaktfoto’s van bekende Vlamingen maakt nog maar eens duidelijk dat je hiervoor moet opletten. Houd volgende tips daarom altijd in je achterhoofd:
1. Stuur alleen een foto als je daar ook echt zelf zin in hebt en je zeker bent dat het geen
negatieve gevolgen zal hebben.
2. Maak afspraken over wat er met de foto’s zal gebeuren voor je ze stuurt.
3. Sext enkel met mensen die je offline kent en vertrouwt.
4. Wees onherkenbaar: zorg dat je gezicht niet op de foto’s staat en dat je niet te herkennen bent aan juwelen of tattoos.
5. Zorg voor tweerichtingsverkeer: wees niet de enige die foto’s of filmpjes stuurt. Wanneer je het uitwisselt, is dat ook veel fijner.
6. Blijf voorzichtig, ook al ken je de persoon goed offline. Wees je bewust van de gevaren!

Valse profielen/Catfish
Heb je al eens een volgverzoek, een bericht of vriendschapsverzoek gekregen van een vals
profiel? Ze proberen je vaak op links te doen klikken om zo virussen je computer of
smartphone te doen binnensluipen. In de volgende tekst kan je lezen hoe je dit soort accounts controleert.
- Het profiel bevat een geloofwaardige foto en geen stockafbeelding of een beeld van een
fotomodel of bekend persoon. Je kan de herkomst van de afbeelding checken via Google.
Het account heeft minimaal 100 connecties (volgers, vrienden,…). Een account dat niet
lang geleden is gepubliceerd is altijd verdacht wanneer je de persoon in kwestie niet persoonlijk kent.
- Er is aandacht geschonken aan het invullen van de informatie en deze is vrij van taalfouten en relatief compleet.
- Het account is actief. Check de activiteit en de bijdragen van het profiel. Wanneer heeft
dit account voor het laatst iets gepost?
Als je echt zeker wil zijn, accepteer je enkel personen die je in het echt kent. Pas op, sommige mensen maken een vals account aan van een echt persoon. Rapporteer deze altijd
aan de sociale media site.

Praat bij problemen steeds met iemand van de leerlingenbegeleiding , een leerkracht of
het GOK-team. Wij zijn er voor jullie!
#samenvooreenveiligonlineAtheneumGeraardsbergen
Deze bundel kwam tot stand via de informatie van de website www.childfocus.be
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