
Opvoeden in digitale tijden

De gevaren van het internet voor 
jongeren
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Tom Termote

Docent Cybersecurity, Netwerken, Databases, New Technologies…
Vives - Studiegebied Biotechniek & Technology
Elektronica-ICT | Internet of Things | Creative Digital Design

• Gespecialiseerd in ‘gevaren van het internet’ voor jongeren
• Social media verslaafd: Twitter / Reddit / WhatsApp / YouTube
• Gamer: Geforce Now Cloud Gaming
• Technology Freak
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GEBOREN NA 1984

MOGELIJK ONBEPERKT TOEGANG TOT INTERNET VANAF JE JEUGD

Millenials Gen Z



4

Verveling



5



6 Apestaartjaren.be (2022)
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https://tweakers.net/nieuws/201130/tiktok-onmogelijk-te-checken-of-leden-chinese-overheid-gebruikersdata-
inzien.html

https://tweakers.net/nieuws/201130/tiktok-onmogelijk-te-checken-of-leden-chinese-overheid-gebruikersdata-inzien.html
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Social media: Wij zijn een product, geen klant
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Big Data en social media
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Google truc
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Dus heb ik nu ook eens mensen die
ingeschreven waren voor deze lezing

geGoogled…
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Meest eenvoudige tip voor 
kinderen
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51% communiceert over smartphonegebruik
31% zoekt het kind initiatief
18% zoeken de ouders initiatief

Beantwoord de vragen van het kind, zodat ze in de toekomst blijven aankloppen!
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My smartphone, my life
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Leer kinderen / jongeren wat kan op social media en wat niet

Wat deel je best niet publiek op social media:

• Uw live locatie
• Foto’s van kinderen met hun namen
• Uw relatiestatus
• Klachten over uw werk/school
• Waar en wanneer je op vakantie gaat
• Ongepaste foto’s
• Illegale of schadelijke content
• Bedreigingen
• Persoonlijke details
• Foto’s van vrienden zonder hun toestemming
• Bankgegevens
• Privézaken over uw vrienden
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Social
Media
Influencers

Jongeren zoeken MINDER informatie op.

Jongeren zijn gewend dat informatie tot bij hen komt.

Ze kiezen zelf hun informatiebronnen en abonneren erop.

Betrouwbaarheid? 

FAKE NEWS (Stijging met 300% per jaar)
Verspreiding van haat en racisme in comments en op pagina’s
NOODZAAK om jongeren kritisch en weerbaar te maken
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YouTube (als nieuwsbron)
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Fake news
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Leer jongeren kritisch omgaan met 
informatie

Wat is betrouwbaar?
Wat is waarheid?
Wat is een mening en wat is een feit?
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Tip: Communicatie

Toon interesse in hun online activiteiten
Communiceer over wat ze gelezen hebben

Jongere: Alle buitenlanders zorgen voor problemen.
Ouder (LOS VAN UW EIGEN MENING): Waar heb je dat gelezen?

Wat vind je daar zelf van?
Is dat wel echt zo? Wat zijn de bronnen?
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Instagram
13 jaar
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Social media - ouders

GA OP DE SOCIAL MEDIA KANALEN VAN 
UW KINDEREN EN VOLG ZE

LEEF U IN HUN LEEFWERELD IN

VEROORDEEL HET NIET
BEGRIJP HET

COMMUNICEER EROVER
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Whatsapp
Facebook Messenger

Geen wachtwoord 
(iedereen kan 

bekijken –
doorsturen)

Gemakkelijke foto’s 
versturen

Gemakkelijk filmpjes 
versturen

Geen enkele filter 
voor ongepaste ‘adult 

content’
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Whatsapp

Geen wachtwoorden
Snel sharen van foto’s / video’s
Je moet 16!! jaar zijn voor Whatsapp – maar 
wordt nergens gedwongen om te verifiëren.
Geen limieten of filtering op “adult content”

Negeren!!! (en politie verwittigen)

Reageren of tonen dat het je raakt werkt aanmoedigend
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Tik Tok
13 jaar
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Online privacy
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Cyberpesten

Pesten Cyberpesten
Face – to – Face 24 u per dag

7 dagen op 7
365 dagen per jaar

Je kunt nog ontsnappen Nergens meer veilig
Enkel omstaanders zijn getuige Gedeeld door een grote groep mensen

Kan elk moment viraal gaan (dreiging)
De pester kan geïdentificeerd worden De pester kan anoniem blijven
De pester en omstaanders kunnen de reactie van de 
gepeste zien.

Moeilijker om mee te voelen met de gepeste omdat 
je zijn/haar reactie niet ziet.
Niet geografisch gelimiteerd.

Gemakkelijk aan te pakken op school. Moeilijk aan te pakken op school.
Vrees om opnieuw gepest of aangepakt te worden –
dus niet “klikken”.

Vrees om toegang tot technologie te verliezen
(gestraft te worden) – dus niet “klikken”

Cyberpesten
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Trolling

Doel:
Mensen hun tijd doen verliezen met:
• nutteloze discussies,
• kwetsende taal,
• nutteloze filmpjes of foto’s,
• zinloze opmerkingen.
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Trolling
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Memes
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Gaming
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Online Gaming
• Enorm verslavend
• Een spel heeft geen duidelijk einde meer.
• Sociale interacties
• Levels en beloningen
• Het gokaspect van de beloningen 

(het goede gevoel van een “very rare” reward te krijgen)
• Team play = groepsgevoel = samen avonturen beleven
• Toernooien – Esports – Topsport
• Het is een vaardigheid om goed te zijn!
• Sterke emoties opwekken
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Verslavende mechanismen
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Game verslaving?
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Game verslaving?
Normaal gamegedrag Problematisch gamegedrag Gameverslaafd
Fun en plezier Zorgwekkende hoeveelheid 

gamen
Controleverlies over tijd 
gespendeerd aan gamen

Positieve effecten op creativiteit Stoppen wordt moeilijker Terugtrekken uit sociale activiteiten
Persoonlijke leereffecten Uiteindelijk blijft de zelfcontrole 

grotendeels behouden
Ontwenningsverschijnselen

Sociaal leren Schoolresultaten beginnen 
eronder te lijden

Ondanks slechte effecten, slechte 
ervaringen, de vele nadelen 
blijven gamen – onverschillig 
worden tegenover ‘real life’
Depressie – zelfhaat

Ouderlijk toezicht kan hier nog 
normaliseren

Zwart – Wit denken
Geen frustratietolerantie meer 
hebben
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Snapchat
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Snapchat 
(sluts) / 
The 
Snappenin
g



47 Sexting
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Waar 
komt het 
vandaan?
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Sexting



50 Dick pics
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Free the 
nipple 
campagne
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Automatisch verwijderen
NIET – NOOIT veilig
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Sexting



54 Waarom?
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Victim Blaming
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Sexting / cybersex

https://sexting.be/

Het op zoek gaan naar seksualiteit en experimenteren met seksualiteit is op zich 
GEEN abnormaal gedrag.

https://sexting.be/
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HET VERSPREIDEN VAN NAAKTFOTO’S
ZONDER TOESTEMMING VAN DIE PERSOON
= STRAFBAAR.

OPGELET
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OPGELET

Het verspreiden van naaktfoto’s 
van jongeren = kinderporno.

Het bekijken van naaktfoto’s van 
jongeren = kinderporno.

Het bezitten van naaktfoto’s van 
jongeren= kinderporno.
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6/10 komt soms ook ongewild in contact met porno en 
geweld

Laura Vandenbosch (KU Leuven) – studie seksualiserende media

- Jongens eerste graad: 63% bezoekt pornowebsites
Meisjes eerste graad: 4,7% bezoekt pornowebsites

- Jongens tweede graad: 71% bezoekt pornowebsites
Meisjes tweede graad: 16,2% bezoekt pornowebsites

- Jongens derde graad: 83% bezoekt pornowebsites
Meisjes derde graad: 12,6% bezoekt pornowebsites

PORNOGRAFIE
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Laura Vandenbosch (KU Leuven) – studie seksualiserende media

- Weten: fake & onrealistisch
- Toch: inspiratie en verwachtingen

- Gevolg: 
- 7/10 meisjes uiterlijk > gezondheid
- Genieten van seks < Hoe zie ik eruit?
- Meisjes <> jongens
- Meisjes ervaren prestatiegerichte druk
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Gemak

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis
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https://www.allesoverseks.be/

https://www.allesoverseks.be/
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Extreme websites / afbeeldingen
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Pedofilie

Een jongere moet terecht kunnen in een veilige haven, zonder het risico te 
lopen gestraft te worden.
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Wie heb ik aan de lijn?



70

Pedofilie
Mogelijke tactiek van pedofielen:

Modellenbureaus / leeftijdsgenoot / 
vertrouwenspersoon
vertrouwen winnen
poseer in lingerie / halfnaakt
opbouwen van een web
steeds verder gaan
dreigen (sextortion)
(“Ik weet je wonen. Ik ken je school. Ik ken je vrienden.”)
verspreiding van lingeriefoto’s
afspreken
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Wat is normaal en wat niet?

Hun idolen staan naakt op het net.
Pornografisch materiaal
Extreem geweld
Trolling & flaming (en de vele likes die zij krijgen)
Straffeloosheid (pesten)

“Gebruik uw verstand, hé!”
“Doe geen dingen die ik niet 

zou doen!”

Beter: Ik vind het onverstandig dat je naaktfoto’s 
stuurt omdat…
Beter: Waarom vind jij het OK om naaktfoto’s door 
te sturen?
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COMMUNICATIE
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Communicatie over seksualiteit

Respect, communicatie en 
wederzijdse toestemming

Vermijd de taboesfeer

Zorg dat ze geïnformeerd zijn
door mensen met verstand
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Benadruk de eenzijdigheid van porno. 
Enkel nadruk op ‘de daad’, zonder alles wat 
daarbij hoort.

Kaart het weinig realistisch karakter aan.
Niet elke vrouw is altijd zomaar beschikbaar en 
wil alles doen
Niet elke man kan uren vrijen
…

Laat ze kennismaken met goede websites over seks.
www.seksualiteit.be; www.allesoverseks.be ; 
www.jongerengids.be

Informeer uzelf
http://www.veiligonline.be/, 
http://www.medianest.be

http://www.seksualiteit.be/
http://www.allesoverseks.be/
http://www.jongerengids.be/
http://www.veiligonline.be/
http://www.medianest.be/
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Communicatie over seksualiteit

Kies een goed moment

Kies voor rust

Houd andere gezinsleden op afstand

Ga er ernstig mee om, ridiculiseer niet

Laat het kind weten waar het terecht kan en maak ze duidelijk
dat ze ook altijd bij jou terecht kunnen.
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Ik zeg niets tegen mijn 
ouders want ik ben bang 
dat ze mij gaan straffen.

Kritische, zelfbewuste 
jonge mensen
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Verslavingen
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Problematisch social media gedrag

Voortdurend bekijken van foto’s

Moeilijk afspraken kunnen houden

Slaap verliezen door social media

Mindere resultaten op school

Geen aandacht meer hebben voor partner/vrienden/kinderen

Onzeker worden door social media

Geobsedeerd zijn door likes
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Verslaafd aan social media

DOPAMINE
Roken, drugs, alcohol, gokken (Leeftijdsbeperking)

Alcoholicus – start als puber

Notification = goed gevoel = high
Like = goed gevoel = high

ENORM verslavend
social media als “oplossing”
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Niet kunnen slapen – social media

Liefdesverdriet – social media

Slechte punten – social media

Social media

Droom

Huil

Studeer
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Verslaafd aan social media

1. Je bent ongelukkig.

2. Je gaat naar social media.

3. Je ziet geluk en positivisme.

4. Je krijgt een tijdelijk goed gevoel.

5. Je voelt je erna nog slechter.

6. Je gaat terug op social media

TIPS: 

Praat met iemand die je vertrouwt.
Spreek af met een vriend.

Praat met jouw medeleerling.
Communiceer.

Geef een knuffel.
Zoek / maak echt contact.
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Tip: Maak afspraken en communiceer

Geen smartphone op de slaapkamer (Koop ze een wekker!)

Geen smartphone / laptop tijdens studietijd (zeker onder de 16!)

Geen smartphone aan tafel

Geen smartphone terwijl je praat met gezelschap / mensen

Smartphone lockbox (Bij familiefeesten plaats je een doos waarin iedereen zijn smartphone moet 
deponeren voor je het feest begint)

Praat over problemen in de plaats van te vluchten in social media (laat ze thuis afspreken met een 
vriend/vriendin)

Praat ruzies met elkaar uit en laat ze niet zomaar weglopen.
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73% van de ouders vindt 
dat zijn/haar kind te veel 
bezig is met het toestel.
61% van de kinderen vindt 
dat ze te veel bezig zijn 
op een toestel.

Concrete tips

Maak afspraken over waar media gebruikt mag worden.
Beperk smartphone, computer of tabletgebruik



84

Social media en school
www.getcoldturkey.com
Een website die bepaalde applicaties blokkeert 
zodat ze je niet kunnen hinderen. Je kunt zelf een 
begin- en eindtijd instellen.

Alles downloaden en daarna de wifi uitschakelen en 
pas opnieuw inschakelen als je klaar bent met 
studeren.

Smartphone opbergen tijdens studietijd.

Smartphone niet meenemen/opladen op de 
slaapkamer.

Parental Control Software (Norton, mSpy, 
Kaspersky) 
–
Enkel in NOOD

http://www.getcoldturkey.com/
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Wat kan de school doen?
leerkracht = sociaal vangnet

We luisteren, we (ver)oordelen niet.
We informeren het kind.
We informeren de ouders en leggen hen de materie rustig uit.

De ‘samenzwering om te zwijgen’ doorprikken. Ze moeten cyberpesten of 
verontrustende beelden kunnen bespreken in de klas. Weg met de taboesfeer!

Smartphonegebruik bespreken in klas en op speelplaats. Probeer mee te zijn! Kijk naar 
hun influencers.

Smartphone-free ruimte op de speelplaats (leuke gespreksruimte)

Smartphone verbieden op school voor jongeren jonger dan 16 jaar.
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Opportuniteiten 
om geld te 
verdienen

Verbondenheid 
en communicatie

Vrije stroom aan 
informatie en 

kenns

Maatschappelijke 
vereenvoudiging

Entertainment

Internet of Things

Wereldwijde 
samenwerking
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Is het internet gevaarlijk?

Communiceer er 
open over met je 

puber.

Baken duidelijke 
grenzen af.

Maak goede 
afspraken.

Toon interesse.

Weet waarmee uw 
kind bezig is, met 

respect voor 
zijn/haar privacy.

Informeer uzelf.
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Bedankt voor uw aandacht!

tom.termote@vives.be

mailto:Tom.termote@vives.be
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