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Wat is privacy? 
Ik beslis 

Ik beslis 

 wat ik online zet,  

 wat ik op het net vertel,  

 aan wie ik mijn gsm-nummer geef, 

 wanneer ik mijn webcam aanzet, 

 welke foto’s ik post,  

 welk e-mailadres ik kies, 

 met wie ik chat,  

Want ik ben jong en mij bewust van mijn privacy! 

Wat is volgens jou privé en wat niet? 

 Mijn naam         Mijn seksuele geaardheid 

 Mijn leeftijd       Of ik op het toilet zit 

 De kleur van mijn ondergoed     Mijn schoolrapport 

 Mijn lievelingsdier      Mijn berichtjes die ik ontvang en verstuur 

 Vakantiefoto’s       Wie mijn vrienden zijn 

 

 
Privé Niet privé 
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Sociale netwerksites 
Definitie “sociale netwerksite” 

De voor– en nadelen van sociale netwerksites 

Definitie “sociale netwerksite” 

 

Een sociale netwerksite is een website waarmee gebruikers 

een online netwerk kunnen opbouwen en onderhouden.  

Gebruikers hebben meestal een eigen profielpagina waarmee 

ze mensen kunnen volgen of vrienden kunnen toevoegen. Op 

hun profielpagina kunnen ze dan foto’s, video’s, berichten en 

nog veel meer plaatsen. 

Voorbeelden van sociale netwerksites zijn  

Facebook, Instagram, Ketnet Kingsize en Twitter. 

Voordelen Nadelen 

Je kunt nieuwe mogelijkheden vinden om je te  

uiten 
Er kan iets opstaan dat schokkend of gewelddadig is 

Je kunt gemakkelijk andere personen met dezelfde 

interesses vinden  

Alle info die je erop zet, kan door iedereen bekeken 

en gelezen worden, tenzij je je privacy-instellingen 

goed instelt 

Je kunt er contacten leggen en onderhouden met 

vrienden en familie  

Griezels en criminelen kunnen er zich ook zonder 

problemen op begeven en het gebruiken met kwa-

de bedoelingen 

Je kunt gemakkelijk foto’s en informatie delen met 

je familie en vrienden 
Niet iedereen is wie hij beweert te zijn. Zo kan bij-

voorbeeld zelfs het profiel van een beroemde per-

soon vals zijn!   Je kunt er een en ander leren 
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De 8 tips voor een goede beveiligd profiel 

Met deze tips bescherm je jouw profiel tegen ongewenste indringers. 

Zo is het veilig! 

Met deze 4 aandachtspunten kunnen we het volledige hoofdstuk samenvatten en ben jij volledig  

beschermd op sociale netwerksites! 

Sociale netwerksites 

1. Sociale netwerksites hebben voordelen, maar 

helaas zijn er ook nadelen 

2. Let op wat je over jezelf en  

anderen post. 

3. Neem de tijd om je privacy-

instellingen goed door te 

nemen en aan te passen. 

4. Volg de 6 tips voor een  

veilig profiel. 

1. Denk na voor je iemand toevoegt 

2. Denk na voor je informatie op je profiel post 

3. Bekijk zeker de privacyinstellingen 

4. Log uit als je de computer die je gebruikt verlaat  

5. Vermijd om informatie te geven over de plaats waar je je bevindt 

6. Respecteer de privacy van anderen 
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Doe de quiz - Verbind de woorden met de juiste uitleg 

Chatten, webcamgebruik en bloggen 

1. Neem de tijd om je privacy-instellingen goed door 

te nemen en aan te passen. 

2. Volg de 10 tips voor een veilig profiel. 

3. Let op wat je over jezelf en 

anderen post. 

4. Besef dat sociale netwerksi-

tes ook bedrijven zijn en je 

gegeven gebruiken om geld 

te verdienen. 

Blog 

    Ongewenste berichten met reclame, meestal e-mails 

    Een soort dagboek op het internet dat door iedereen kan gelezen worden 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 

    Informatie op internet zoeken  

Surfen 

    Een soort dagboek op het internet dat door iedereen kan gelezen worden 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 

    Informatie naar je eigen computer halen 

    Informatie op internet zoeken  

Spam 

    Ongewenste berichten met reclame, meestal e-mails 

    Een klein cameraatje ingebouwd in het computerscherm 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 

    Informatie naar je eigen computer halen 

Chatten 

    Een soort dagboek op het internet dat door iedereen kan gelezen worden 

    Een klein cameraatje ingebouwd in het computerscherm 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 

    Informatie naar je eigen computer halen 

Downloaden 

    Ongewenste berichten met reclame, meestal e-mails 

    Een klein cameraatje ingebouwd in het computerscherm 

    Informatie naar je eigen computer halen 

    Informatie op internet zoeken 

Webcam 

    Ongewenste berichten met reclame, meestal e-mails 

    Een soort dagboek op het internet dat door iedereen kan gelezen worden 

    Een klein cameraatje ingebouwd in het computerscherm 

    Informatie op internet zoeken 

Streamen 

    Iets bekijken of beluisteren op het internet 

    Informatie op internet zoeken 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 

    Een klein cameraatje ingebouwd in het computerscherm 

App 

    Ongewenste berichten met reclame, meestal e-mails 

    Een soort computerprogramma, maar dan voor op je smartphone of tablet  

    Een soort dagboek op het internet dat door iedereen kan gelezen worden 

    Rechtstreeks online tekstberichten uitwisselen. Babbelen op internet dus. 
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Tips om veilig te chatten 

 

Chatten, webcamgebruik en bloggen 

Hoi Pauline! 

Hey Gustave! Hoe gaat het? 

Goed, maar ik kwam daarnet weer iemand vreemd tegen bij het chatten. Dat 

was al de tweede keer deze week :/ 

Ik heb dat ook soms, daarom gebruik ik mijn echte naam niet meer als ik met 

vreemden chat. Ik gebruik bijna altijd een schuilnaam. 

En ik geef ook niet zomaar informatie zoals mijn telefoonnummer of waar ik 

naar school ga of zo. Ik geef dat trouwens ook niet als ze iemand anders hun  

informatie vragen.  

Dat zijn goede tips, bedankt! Je geeft ook beter je wachtwoord aan niemand, 

zelf niet aan je beste vriend of vriendin. 

Gelukkig ben ik sowieso van die rare mensen afgeraakt. Ik heb gewoon de  

hulpknop gebruikt en weg waren ze! 

En heb je er met je ouders over gepraat? Je hoeft natuurlijk nooit te antwoor-

den op rare vragen van vreemden, maar je ouders kunnen je zeker ook altijd 

Vorige week had ik zo iemand die de hele tijd aan het schelden was en mij zelf 

een beetje pestte. Mijn ouders hebben mij dan getoond hoe ik die persoon kan 

blokkeren en nu heb ik geen last meer van hem.  

Ik praat altijd met mijn ouders over het chatten, zelfs als alles goed gaat. Zij we-

ten graag waar ik mee bezig ben, en zo voel ik mij ook veiliger.  

Zo had ik ook eens bijna een videoverzoek van een vreemde aanvaard, maar  

gelukkig was papa in de buurt en vertelde hij me dat dat een goed idee was. 

Dat had ik ooit eens met een link naar een website! Sindsdien klik ik niet meer 

zomaar op links die ik niet ken, want die zijn vaak niet te vertrouwen.  

Ik moet weg, tot vanavond Gustave! En niets doen op het internet wat je in het 

echt ook niet zou doen hé ;)  

Tot vanavond :D 
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Het verschil tussen een dagboek en blog 

Lees hieronder het verhaal van Pauline en kies daarna wat ze best op haar blog plaatst en wat beter in 

haar dagboek thuishoort.  

 

Chatten, webcamgebruik en bloggen 

Het verhaal 

Pauline is 13 jaar en gaat op een zonnige vakantiedag in augustus samen met haar vrienden en haar 

vriendje Gustave naar een concert op de grote markt. Hun lievelingsband treedt op, dus neemt ieder-

een volop foto’s. Na het concert wandelen de twee verliefden samen naar huis. Ze kussen elkaar. 

……………………………………………... van Pauline 

Zaterdag 5 augustus 2017, vandaag was een zalige dag. Ik ben samen met Gustave en de anderen naar 

een concert geweest. Wat hebben we gezongen en gedanst. Gustave heeft mij meerdere keren gekust 

en ik had echt vlinders in mijn buik. Ik heb wel 20 foto’s van hem genomen en hij van mij !!! Ik ben to-

taal verliefd op Gustave. We zijn achteraf nog samen naar huis gewandeld en dan hebben we nog eens 

gekust. Ik was nog maar thuis en ik kreeg al een sms’je. Och wat ben ik verliefd !!! 

……………………………………………... van Pauline 

Zaterdag 5 augustus 2017 – 17 u. Concert op de grote markt van “The monkeys”. Een fantastisch optre-

den meegepikt samen met onze groep vrienden. Hier op de foto’s kun je zien hoeveel plezier er was. 

Iedereen zong, sprong en danste in het rond. Het was een warme avond en niemand heeft het koud 

gehad want er waren veel verliefde koppeltjes ! Daarna zijn we nagenietend te voet naar huis gewan-

deld.  
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Ik beslis 
Wat ik nu online zet 
Ik beslis 
Wat ik op het net vertel 
Wat ik voel 
Is pijn of leuke pret 
Wat ik voel 
Is niet steeds kinderspel 
 
Ik beslis 
Wie mijn nummer krijgt 
Ik beslis 
Welke foto’s ik post 
Ik weet niet 
Wie er over zwijgt 
Ik weet niet  
Wat het me dan kost 
 
Ik beslis 
Nu zet ik mijn webcam af 
Ik beslis 
Welk e-mailadres ik kies 
Zo ik weet 
Dat ik mezelf niet bestraf 
Zo ik weet 
Dat ik mezelf niet verlies 
Ik beslis 
Met wie ik altijd chat 
Ik beslis  
wat ik doe op mijn pc 
’t gaat zo goed 
Ik blijf op ’t rechte pad 
’t gaat zo goed 
Want ik blijf privé! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SAMEN 
Ik ben jong  
En mij bewust van mijn privacy 
Ik ben jong 
En bruis van heel wat energie 
Ik ben jong 
En op  het net een echt genie 
Ik ben jong 
Ik ben jong 
Ik ben jo-ong… 
Maar ‘k blijf bewust van mijn privacy 

Het Net op ’t net lied 

www.youtube.com/watch?v=hu60EHziTdY 



Wil je meer weten over privacy?  

 

www.ikbeslis.be 

 

 


