
 

 

Beste ouder, 

Vandaag kreeg uw dochter of zoon les over het veilig gebruik van het Internet (vast en mobiel) van 

een medewerker van Microsoft, in samenwerking met Meldknop.nl en DigiVaardig DigiVeilig, de 

Nederlandse organisatie voor internetveiligheid. 

Samen geven wij tips aan kinderen, ouders en leerkrachten. Hieronder vindt u aanvullende tips en 

informatie voor u als ouder. Zoals u kinderen regels bijbrengt over beleefdheid, respect en sociale 

omgang, is het belangrijk dat u hen ook regels bijbrengt over het veilig gebruik van internet.  

Hoe u uw kind kunt helpen om veilig van het internet gebruik te maken?  

 Praat met kinderen over het gebruik van de computer. Praat met hen over wat ze doen en 

meemaken op internet en hoe ze dat vinden. Vertel ook over uw eigen ervaringen. Op die manier 

laat u weten dat u ontvankelijk bent voor hun ervaringen en bouwt u wederzijds vertrouwen op. 

Ze zullen dan eerder naar u toekomen als er een probleem is. Probeer dit gesprek zo open, 

positief en constructief mogelijk te houden. 

 Maak afspraken over computergebruik. Hoeveel tijd mag uw kind achter de computer zitten en 

waarvoor? Wanneer kan dat? Praat hierover met uw kind. Bij jonge kinderen kan u na deze 

discussie een afsprakenlijstje ophangen naast de computer. 

 Laat uw kind zo veel mogelijk zelfstandig internetten, maar zet de pc wel in een 

gemeenschappelijke ruimte of op een goed zichtbare plaats. Zo hebt u meer zicht op het 

internetgedrag van uw kind(eren). U bent ook in de buurt om te helpen als er iets vervelends 

gebeurt. Leer jongeren voorzichtig omspringen met hun identiteit, vooral met persoonlijke 

informatie en met foto's van zichzelf en anderen. Leer uw kind voorzichtig om te springen met 

zijn of haar persoonlijke informatie als naam, adres, school, foto’s enz. 

 Bescherm uw kind tegen ongepaste en ongewenste beelden en/of informatie. Voor jonge 

kinderen kan men het gebruik van filters overwegen om dan geleidelijk over te gaan tot meer 

vrijheid. Als u ervoor kiest een filter of controlemiddel te gebruiken, vertel dan aan uw kind dat u 

dit doet. Bij jongeren ligt dit iets moeilijker en is voornamelijk communicatie en het gesprek 

belangrijk. 

 Kinderen gaan er vaak vanuit dat alles wat op internet staat, waar is. Maak ze ervan bewust dat 

niet alle informatie even betrouwbaar is en dat je altijd kritisch moet blijven. Moedig uw kind aan 

het internet kritisch te benaderen en te checken of de informatie betrouwbaar is. Leer uw kind 

ook dat het geen schande is om bij twijfel een gesprek aan te gaan met u of met de leerkracht. 

 Maak bij gesprekken over computergebruik steeds de vergelijking met de 'echte' wereld. Wat ze 

in de werkelijke wereld als 'not done' beschouwen, moeten zij dan ook niet op internet doen. 

Leer kinderen respect hebben voor elkaar. Internet geeft een vals gevoel van anonimiteit en 

jongeren durven dan meer omdat ze geen reacties zien. 



Tijdens de les hebben we ook het voorbeeld van Freek besproken. Een dertienjarige jongen van wie 

zijn identiteit is gestolen. Meer informatie over dit verhaal en hoe het nu met Freek is vind u op de 

website www.mijnkindonline.nl/freek  

Veel kinderen hebben al een mobiele telefoon waarmee ze op internet kunnen. Alle reeds vermelde 

gebruikstips zijn des te belangrijker in het geval van mobiel internet! Kinderen nemen hun telefoon 

overal mee naartoe. Het kan dus dat ze een foto nemen en die zonder nadenken onmiddellijk op 

internet plaatsen. Of ze surfen lukraak zonder toezicht van een volwassene. Het is belangrijk dat ze 

de juiste reflexen aanleren, bijvoorbeeld goed de voorwaarden lezen als ze iets downloaden of 'STOP' 

sturen om de verzending van dure sms-spam stop te zetten. 

Meer informatie 

www.mijnkindonline.nl  Tips, info en spelletjes voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. 

www.saferinternetday.nl  Informatie over ‘Veilig Internet Dag’, een initiatief van de EU 

www.meldknop.nl  Meldpunt voor online pesten 

www.digibewust.nl  Informatie en tips over veilig gebruik van internet en andere digitale 

toepassingen 

www.saferinternet.org  Website van het Europese netwerk, “insafe” 

Windows heeft de mogelijkheid een Family Safety filter te installeren. Dan kunt u bepaalde 

webinhoud filteren, activiteiten rapporten opvragen, tijdsbeperkingen instellen en bepaalde spellen 

of programma’s blokkeren.   
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