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IREGELS

1.  

Verzin een nickname. Eentje die niet lijkt op je 

echte naam en niet duidelijk naar jou verwijst. 

Gebruik deze schermnaam voor chatten, instant 

messaging, multiplayer-spellen en bloggen  

 

2.  

Moet je een profiel/account aanmaken?  

Gebruik je nickname en een neutraal e-mailadres, zodat je  

volledige naam niet bekend raakt. Vul alleen het hoogst-

nood-zakelijke in. Verzin nepgegevens indien je per se een adres 

of telefoonnummer moet invullen. En zet alle privacy- 

instellingen van openbaar naar persoonlijk. 

 

3.  

Vertel aan niemand je wachtwoorden, óók  

niet aan goede vrienden. Eventueel alleen aan 

papa of mama.

4.  

Chat/mail online alleen met mensen die je ook offline kent.  

 

5.  

Vul niet zomaar overal je e-mailadres in.  

 

6.  

Deel persoonlijke informatie, zoals je telefoonnummer,  

adres, achternaam, school, sportteam etc alleen met mensen  

die je echt goed kent.

BUCKLE UP!
HANG DEZE PRINTABLE LIJST MET COMPUTERREGELS  

BIJ JULLIE LAPTOP OF PC EN JE KIND VERGEET NOOIT MEER  
WANNEER WAT TE DOEN.

ZO SCHEURT JE KIND VEILIG OVER DE DIGITALE SNELWEG

ONLINE



7.  

Vraag toestemming aan papa/mama voor je een foto 

van jezelf, gezin, huis, school etc uploadt. Plaats 

ook nooit online een foto van een ander zonder 

toestemming. 

 

8.  

Gebruik je webcam niet op je kamer.  

 

9.  

Spreek nooit zonder begeleiding en zonder het 

papa of mama te vertellen af met online vrienden. 
 

10.  

Wat je online plaats, staat er voor altijd. Dus: plaats geen 

on=aardige dingen of gênante foto’s van jezelf of anderen. 
 

11.  

Geloof niet alles wat je leest/ziet op internet! Men-

sen zijn niet altijd wie ze zeggen dat ze zijn, dus 

deel geen persoonlijke informatie met vreemden. Zoek 

je ergens informatie over? Vergelijk dan altijd de 

informatie van minstens drie sites met elkaar. 
 

12.  

Als je tijdens het surfen rare dingen tegenkomt, klik het dan 

weg. Rare plaatjes gezien waar je vragen over hebt? Praat er 

met papa/mama over.  
 

13.  

Chatroom? Praat alleen mee als er een moderator is.  
 

14.  

Valt iemand steeds je avatar aan, zijn je virtuele  

bezittingen gestolen, is er een foto van je gepost op een open-

baar forum of krijg je dreigende berichtjes? Reageer er niet op, 

blokkeer de afzenders, bewaar erge berichten als bewijs en  

vertel het papa of mama. 

15.  

Installeer of download nooit zomaar iets van inter-

net of  USB-stick, en open geen e-mail(bijlages) van 

onbekende afzenders.  Scan gedownloade bestanden 

voor het openen eerst met een antivirusprogramma. 
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