Informatie over online veiligheid
Hieronder geven we een aantal links waar meer informatie te vinden is. Op www.halt.nl is meer informatie
voor ouders te vinden.
• www.meldknop.nl
Informatie, advies over problemen op het internet (o.a. pesten, bedreiging) en indien nodig doorverwijzing
naar de juiste organisatie.
• www.mijnkindonline.nl
Website van Kenniscentrum Jeugd en media. Op de site is een quickscan in te vullen waaruit blijkt wat voor
media-opvoeder je bent.
• www.digibewust.nl
Alles over veilig internetten.
• www.weetwatzegamen.nl
Website over media-opvoeding in relatie tot de verschillende leeftijdsgroepen.
www.vraaghetdepolitie.nl
Website van de politie met vragen en antwoorden, ook over het onderwerp internet.
• www.helpwanted.nl
Website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Je kunt dit hier melden. Je vindt ook
informatie over wat het is en hoe je kunt voorkomen. Ook geschikt voor ouders en docenten.
• www.secuenzo.com/digipesten.html
Voorlichtingsite over digipesten.
• www.kenjevrienden.nu
Website voor jongeren om duidelijk te maken dat er iemand heel anders achter een profielfoto kan zitten.
Deze site maakt dat op een leuke manier duidelijk doordat je op profielfoto’s moet klikken van mensen die
je wilt toevoegen als vriend. Vervolgens krijg je te zien wie er werkelijk achter de foto zit.
Interessante artikelen
Social media: hoe houd je je puber bij de les?
http://www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Sociale-media-hoe-houd-je-je-puber-bij-de-les.htm
Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht op online contacten kind met volwassenen
http://www.avs.nl/artikelen/ouders-hoofdverantwoordelijk-voor-toezicht-op-online-contacten-kind-metvolwassene
Bescherm uw kind op internet, hoe houd ik als ouder toezicht?
http://weetwatjetypt.nl/ouders/bescherm_jekindinternet.htm

Digitale folder over digipesten
http://www.digivaardigdigiveilig.nl/uploads/Digitaal_Pesten.pdf
Informatie over foto’s op internet
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/privacy_internet/foto_internet/Pages/fotos.aspx
Filters:
• www.filternet.nl
Website met mogelijkheid tot downloaden van filter-software.
• Safesearch
Veel mensen zien liever geen inhoud voor volwassenen in hun zoekresultaten (met name als kinderen
dezelfde computer gebruiken). Met SafeSearch-filters kunt u de browserinstellingen aanpassen om te
voorkomen dat inhoud voor volwassenen in uw zoekresultaten wordt weergegeven. Hoewel geen enkel
filter 100% waterdicht is, kunt u met SafeSearch het merendeel van dit soort inhoud tegenhouden.
Ondersteunende apps voor iPhone en Android
Parental Control App- voor Apple besturingssysteem (iPhone, iPad, iPod). Beheer schermtijd en volg wat
uw kind(eren) doen, ook op afstand. De app kan apps blokkeren en bepaalde content filteren.
Screen Time app- voor Android besturingssystemen. Beheer schermtijd, er is een pauze functie en volg
wat uw kind(eren) doen, ook op afstand. De app kan apps blokkeren en bepaalde content filteren.
Bij YouTube kunnen bepaalde filmpjes en onderwerpen worden geblokt. Het is ook mogelijk om een apart
account aan te maken voor uw kind zodat u kan aanklikken welke inhoud/filmpjes uw kind te zien krijgt. Via
deze link kunt u de instellingen aanpassen.
https://support.google.com/youtubekids/answer/6172308?hl=en#

