
Tips om  het gesprek te openen:
 
1. Vraag eens aan je kind naar wat hij of zij graag doet online, wat z’n favoriete 
 sites zijn.   

2. Vraag aan kinderen welke tips en goede raad zij aan jou zouden geven om op een  
 veilige en verantwoorde manier te internetten. Wat vinden zij dat je wel of niet mag  
 delen online ? 

3. Vraag aan je kind of zij of hij weet hoe ze online hulp kunnen vinden, waar het   
 op zoek kan gaan naar tips om het veilig te houden, of het weet hoe de    
 privacy-settings in te stellen en hoe je op een sociale netwerksite mensen of   
 dingen die je storen, kan blokkeren.

4.  Bekijk je kind als een soort expert en doe beroep op zijn of haar ‘diensten’!  
 Vraag hem of haar om je te helpen of om je te tonen hoe bepaalde activiteiten   
 online uit te voeren (zelfs al weet je stiekem zelf ook wel hoe het moet).

5.  Welke rol speelt de computer in jullie gezin ? Kan hij jullie op de één of andere  
 manier samenbrengen? Denk eens na of je gezamenlijke activiteiten op de com 
 puter kan verzinnen. Wordt de computer bij jullie op een goede verantwoorde   
 manier gebruikt? Misschien kan er wel één en ander beter. En misschien kan je  
 het internet wel gebruiken op andere terreinen van de opvoeding (bijvoorbeeld  
 seksuele voorlichting).

Vraag aan je kind om te reageren op heel concrete vragen of 
stellingen als deze. Van daaruit kan u de inhoud verder ver-
diepen en met hen bekijken of ze het op een goede manier 
aanpakken. 

“Eén van je vrienden heeft online iemand leren kennen en wil er graag ‘in het echt’ 
mee afspreken. Wat vind jij daarvan? Welke raad zou je hem of haar geven en waar-
om? »

“Opa heeft een mailtje gekregen met heel speciale reclame voor iets dat hij echt wil 
kopen. Hij zoekt nog wat hulp rond hoe je dat dan online moet betalen. Welke raad zou 
je hem geven?”  

Vandaag is het meer dan ooit belangrijk geworden dat ouders, grootouders en iedereen die rond kinderen staat 
met hen praten over hoe het internet op een goede en veilige manier te gebruiken. Maar hoe begin je nu aan zo’n 
gesprek? Hieronder vind je een aantal tips om één en ander op gang te trekken…

Enkele ideetjes voor dingen om samen te 
doen 
Wie van jullie is de beste chatter ? Doe samen de test en be-
spreek de resultaten. 

http://www.clicksafe.be/prochat/

Doe de test om te weten te komen welk type internet-ouder jij 
bent. Doe de test eerst een keertje alleen en een tweede keer sa-
men met je kind. Schat hij / zij jouw reacties of houding ook zo in?

http://www.clicksafe.be/ouders/nl/home-nl/

Met jonge kinderen, lees de verhaaltjes en bekijk de filmpjes
en gebruik deze als basis voor een gesprek.

http://www.clicksafe.be/kinderen/nl/home-nl/ 

Ook in het Veilig Internet Gezinspakket vind je leuke oefeningen 
om samen met je kinderen te doen en een contractje waar je jullie 
gezamenlijke afspraken op kan noteren. 

http://www.clicksafe.be/ouders/nl/downloads/veilig-internet-
gezinspakket/

Hoe kan je met je kinderen 
praten over veilig internetten 
Enkele tips

http://www.clicksafe.be/ouders/nl/downloads/veilig-internet-gezinspakket/

