
Veilig internetten doe je zo!
WhatsApp, Snapchat, TikTok of Instagram: bijna iedereen stuurt weleens een foto 
door. Van jezelf, of soms ook van een ander. Hartstikke leuk natuurlijk. Zeker als je 
veel likes en hartjes krijgt. Maar er zitt en ook risico’s aan het delen van foto’s en 
video’s. Eenmaal online, is het heel moeilijk om ze weer weg te krijgen. Wat als je er 
later mee wordt lastiggevallen of gepest? Of als iemand anders de beelden gebruikt 

zonder dat jij dat wil. Het is daarom erg belangrijk om te weten 
wat je deelt. Hoe dat zit? Dat lees je op deze twee pagina’s!

PING! Je krijgt een berichtje binnen op je 
telefoon. Nieuwsgierig open je je WhatsApp. 
Wat zou erin staan? Tot je verbazing zie je 
dat het een blootfoto is. Je zoomt in op het 
gezicht, maar je ziet dat je diegene niet kent. 
Even twijfel je. Meteen wissen? Of zal je de 
foto doorsturen in de WhatsAppgroepen van 
school en je team? Dat zal voor een hoop 
reacties zorgen. Waarschijnlijk vindt iedereen 
je superstoer als je dat doet! Toch? En wat 
maakt het ook uit, je kent diegene op de foto 
toch niet. Dus hup, doorsturen naar zo veel 
mogelijk mensen! Is dat wel een goed idee?

Tips
  Deel geen dingen waarvan je niet wil dat 

iedereen ze ziet of waar je later spijt van 
kunt krijgen. 
 Jij bepaalt wat je deelt. Als iemand jou 
vraagt om iets te sturen waar je je niet fi jn 
bij voelt, moet je dit ook niet doen.  

  Als je iets niet zou doen in het echte leven, 
doe dit dan ook niet online.

  Wees altijd kritisch met vriendschaps-
verzoeken. Vrienden zijn toch meestal 
mensen die je kent en vertrouwt.

  Weet met wie je in contact bent. Twijfel je 
of die persoon wel echt is wie hij / zij zegt? 
Stop dan met berichten sturen en vraag je 
ouders of een andere volwassene om hulp 
of om met je mee te kijken.

  Deel geen persoonlijke 
informatie zoals je 
adres, je rekening-
nummer of je 
wachtwoord. 

  Zet je social media-
account altijd 
op privé. 

  Houd het gezellig, 
zorg ervoor dat je 
met jouw berichten 
anderen niet kwetst.

Strafbaar
Misschien heb jij ook 
weleens eens zo’n blootfoto gekregen en heb jij 
‘m op jouw beurt ook weer doorgestuurd. 
Omdat je het gewoon grappig vindt of bijvoor-
beeld omdat je indruk op anderen wilt maken. 
Maar zo grappig is dit niet. Het maken, hebben, 
en/of doorsturen van een blootfoto van iemand 
die jonger is dan achtt ien is strafb aar. Überhaupt 
een blootfoto van iemand doorsturen zonder 
toestemming is strafb aar. Het kan grote gevol-
gen hebben voor degene die op de foto staat. 
Als iets eenmaal online staat of is doorgestuurd, 
is het héél lastig om dit nog van het internet te 
verwijderen. Daar kan iemand de rest van zijn 
leven last van hebben. Bijvoorbeeld
wanneer hij / zij later een baan wil zoeken. 
En denk je eens in: hoe zou jij het vinden als de 
hele school of je team een foto van jou in je 
blootje zou zien? Precies…    

Oké, genoeg gelezen! Tijd om te testen of jij aan veilig internet doet! 

1. Wat doe jij als je een gekke foto ontvangt in een appgroep?
a. Ik lach en stuur ‘m meteen door! 
b. Ik reageer niet, maar ik vind het niet oké dat dit wordt doorgestuurd.
c. Ik verwijder de foto meteen en antwoord dat dit echt niet kan. 

2. Wat voor deler ben jij?  
a. Snelle Jelle / Jessica: Ik stuur foto’s bijna altijd meteen door. Waarom niet?
b.  Denkende Donnie / Dina: Ik denk eerst goed na voordat ik iets doorstuur. 

Ik doe het alleen als het echt een hele grappige of spannende foto is. 
c.  Bewuste Bennie / Berber: Ik stuur nooit zomaar iets door. Ik vraag hiervoor 

áltijd eerst toestemming.

3. Yes! Je krijgt een privébericht op social media van een superknappe jongen / 
mooi meisje. Hij / zij wil je beter leren kennen en weten waar je woont. Wat doe je?
a. Ik bedenk me geen moment en geef alles door. Spannend! 
b. Hmm, dit vertrouw ik niet helemaal. Ik vraag mijn ouders / verzorgers wat ik moet doen. 
c. Ja dáhaag. Dit is natuurlijk hartstikke nep. Ik wis het berichtje meteen.  

4. Je zus ligt te slapen op de bank. Haar mond hangt wagenwijd open. Jij…
a. Pakt je telefoon, maakt een foto en deelt deze op Insta. Lachen! 
b. Grinnikt even en loopt door naar je kamer.
c. Maakt haar wakker en zegt dat ze beter naar bed kan gaan.
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Mag je dan nooit een spannende foto 
(door)sturen? Zeker wel! Sociale media 
zijn leuk en spannend, en foto’s met 
elkaar delen is hartstikke normaal. 
Maar alléén als je aan degene van wie 
de foto is hebt gevraagd of dit mag. 

Ouders
Je ouders hoeven natuurlijk niet álles van je te 
weten. Toch is het wel fi jn om met hen te bespreken 
welke sociale media jij gebruikt. Je kunt hen ook 
vragen om met jou een privé-account te maken 
zodat je zeker weet dat alleen je vrienden zien wat je deelt. 
Mocht er een keer iets gebeuren wat jij niet fi jn vindt, dan is 
het ook makkelijker om bij hen aan te kloppen.  

Als het om een foto 
van jezelf gaat, denk 
dan eerst na hoe je het 
zou vinden als iedereen 
deze foto zou zien. Want 
die kans bestaat helaas 
altijd. Als je dat niet fi jn zou 
vinden, durf nee te zeggen. 
Of stuur een net iets 
minder spannende foto. 

Uitslag
Meestal A? Probeer beter na te denken voordat je een foto (door)stuurt. Dit kan grote gevolg-
en hebben voor jezelf en voor anderen. Vind je het lastig? Gebruik de tips van deze pagina’s!
Meestal B? Je bent heel verstandig en goed bezig! Als je het moeilijk vindt om 
anderen op hun gedrag aan te spreken in een WhatsAppgroepen, kun je 
bijvoorbeeld ook een stopteken appen. Hiermee laat je ook zien dat het 
niet oké is, zonder dat je het hoeft  te zeggen.
Meestal C? Je hebt het helemaal door, we hoeven jou niets meer te leren! 
Jij durft  nee te zeggen en anderen aan te spreken. Blijf dat vooral doen. Vraag het 

eerst even

Is er iets vervelends gebeurd? Ga naar: 
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