






regels



respect

• Respect is dat je eerbied, ontzag, hebt voor mensen, dieren 
en dingen om je heen. 

- Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden! 
- Behandel dingen van anderen maar ook b.v. openbare 

dingen als of ze van jezelf zijn. 
- Luister als een ander wat te vertellen heeft. 
- Ieder mens is anders laat anderen in hun waarde.
- Maak geen gein om andere mensen, scheld vooral niemand 

uit. Roddel niet. 
- Wees vriendelijk voor iedereen. 
• Zeker niet anderen pesten. 



Filmpje respect





Plagen en pesten
• Plagen  

– vaak spontaan, het duurt niet lang en is 
onregelmatig;

– zonder kwade bijbedoelingen
– en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig.
– niet de bedoeling om iemand pijn te doen of te 

kwetsen. 
• Pesten

- voel je meestal direct aan.
- is gemeen en bedoeld om iemand pijn te doen, te    
kwetsen en te laten voelen dat hij of zij waardeloos 
is. 
- Iemand negeren kan ook een vorm van pesten zijn. 
- bij pesten is het ene sterker en het andere zwakker.







Welke vormen cyberpesten

• Anonieme mail

• Schelden via mail, chatbox, msn

• Iemand laten schrikken

• Foto’s op internet zetten

• Hacken m.s.n. /homepage

• Msnbommen

• Bedreigen

• Opzettelijk virus versturen







Nieuw onderzoek 2011

• Schoolpesten 35%

• Internetpesten 17%

• Ouders  70%

• Vrienden 61%

• Leerkrachten 23%

• 85% wist wie pester is

• 64% via msn, 54% social netwerk, 20% 
games



Waarom cyberpesten probleem

• Thuis is veilige omgeving;

• Als je anoniem bent durf je meer;

• Ouders /leerkrachten komen er vaak niet 
achter

• Gegevens internet blijven vaak lang staan









Tips pesten
• Verlaat de chat;
• Vat het niet persoonlijk op;
• Niet ingaan op mooie beloften;
• Ga naar ouders bij ongemak of bedreiging;
• Niet schuldig voelen;
• Blokkeer afzender;
• Negeer pestmails;
• Bespreek de pesterijen met iemand die je vertrouwd;
• Pest zelf niet;
• Andere email;
• Niet strooien met email;
• Geen onbekende mail / bijlagen openen (virus);
• Sla “bewijs” op;
• Bij bedreigingen neem contact op me politie:
• En daad stellen.















Het gedicht

Op mijn vorige school,
ben ik erg gepest.
Ik was anders dan de andere,
anders dan de rest.
Ik weet niet waarom,
het begon als een spel.
Het liep uit de hand,
en eindigde voor mij in een hel.
Het ging 3 jaar door,
en niet alleen schelden.
Wat ik ook elke dag hoor.
Ik had er echt genoeg van,
het zat me tot hier.
Nu ben ik daar weg,
met heel veel plezier.
Diep van binnen ben ik bang,
want straks herhaalt het zich weer,
dan voel ik die pijn weer,
en dat wil ik nooit meer.



HAPPY SLAPPING



You Tube

















hyves





Foto?
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Habbo



wachtwoorden

• hoofd- kleine letters en cijfers

• regelmatig veranderen;

• geen eenvoudig te bedenken namen;

• niet delen met je beste vriend (in);

• niet gebruiken bij andere sites;

• niet gebruiken via een mail.









Kansen…..

































Denk na



Facebook risico’s

• Je hoeft niet altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor het 
delen van informatie op internet (partner/ familie)

• MI6 hoofd Sir John Sawers

• Vrouw zet informatie online over:
– Vakanties
– Foto’s
– Adresgegevens
– Codenaam van haar man bij MI6

• Niet altijd zelf invloed over hetgeen online staat





Zonder Facebook?





Linked-in
• social netwerk van ervaren professionals 
• professionals - vinden, 

- gevonden worden 
- samenwerken om gezamenlijk 

een doel te bereiken.
• waar ben je mee bezig
• waar werk je 
• Zoek je werk. Indien je een baan zoekt, kun je 

je laten aanbevelen (recommend).
• Informatie van werkgever- werknemers



gamen

• Rond de 70-er jaren;

• Niet alleen jongeren;

• Plezier en ontspanning

• Computer

• Consoles

• Handhelds



Games 2

• Sport o.a. Fifa  fifa.wmv
• Leefsimulatie o.a. Sims
• Platform ( (behendigheid) o.a Mario etcmario.wmv
• RPG (Role Playing Games) o.a.Fable
• FPS (First Person Shooter) o.a. Call of Duty 
• Online games o.a.WOWwow.wmv
• Strategie o.a. Roman War
• Sandbox o.a. GTA
• Online spellen
• Avonturen  o.a. Laura Craft



Signalen verslaafd gamen

• Liegen;
• Snel eten en terug naar pc /console;
• Snauwen;
• Moe korte nachtrust;
• Ruzie om niets;
• Doet acties na van het spel;
• Schoolverzuim/ te laat op;
• Afzonderen anderen;
• Nauwelijks sociale contacten;
• Afnemende schoolresultaten.





Moderne  media

• Internet;
- forum prikbord voor vragen, discussies
- weblogs ( online dagboeken)
- homepages
- Persoonlijke profielen

• Chatten;
• E- mailen;
• S.m.s. (Short Message Service );
• Telefonie ( G.s.m. / skypen);
• Digitale fotografie;







• www.smsdienstenfilter.nl





Wat is chatten?

• Chatten is communiceren via de 
computer door middel van het 
rechtstreeks, op hetzelfde moment, met 
elkaar schrijven en eventueel praten.

• chatbox;(virtuele ontmoetingsplaats)
• programma’s; o.a. MSN (messenger)



Hoe gaat dat chatten?

• Chatbox;
• Favoriete sites zoals Jetix, Chatplaza, 

Sugababes, Cu2, MSN chat etc.. 
• Registeren 
• Inloggen;
• Profielen.



M.S.N.

• Manier om te chatten;
• Messenger….boodschapper voor degene die met 

een ander wil chatten;
• Gesloten chatbox;
• Je moet toestemming geven;
• Je kan blokkeren;
• Webcam / microfoon
• 6 miljoen gebruikers;
• Dagelijks 20 miljoen gesprekken;

• Als men chat doet 97% met m.s.n;













































www.wieowie.nl



webcam



CHATTAAL

• Ff
• FOON
• M FF PP
• IWJNMK
• MAVP
• OKM / PAW
• PLORK

• MZZL

• effen
• telefoon
• moet effen poepen
• ik wil je nooit meer kwijt
• moet afsluiten van pa
• ouders kijken mee
• prima lichaam ontzettende 

rotkop
• mazzel



Voordelen chatten / internetten

• Sneller  leren omgaan gebruik computer;                         
(99% van de kinderen zit wel eens op 
internet);

• Een op de 2 huishoudens in Nederland heeft 
een internetverbinding en daarnaast zijn er 
nog de scholen, internetcafe's, bibliotheken; 

• Sneller contacten; (85% vindt er vrienden en 
vertier)

• 32 % kinderen chatten regelmatig; 



Voordelen 2

• Hechtere contacten; meer persoonlijke 
zaken

• Opener communicatie;
• Is leuk om te doen;
• Leerzaam;
• Ideaal voor verlegen kinderen;
• Snel typen.



Nadelen (1)
• Verslavend (vooral meisjes);

• Taalgebruik;

• Vaak niet weten wie andere kant is; 4% 
vreemden;

• Spreekt deze de waarheid?

• Gesprekken gaan vaak over sex, discriminatie 
en pesten;

• Aan 72% van jongens en 83% meisjes vragen 
over hun uiterlijk;





Nadelen (2)

• Aan 40% van jongens, 57% meisjes 
vragen gesteld voor webcamseks;

• Reel gevaar voor tieners die op zoek 
zijn naar hun identiteit en grenzen;

• Slaapgebrek;
• Huiswerk;
• Meer als de helft heeft al eens een nare 

ervaring gehad.





Spam

• voor 1000 dollar 5 miljoen emailadressen;

• eerst mail, nu ook afbeelding

• Filters herkennen niet;

• 6000 spamberichten per minuut;

• Tiental miljoenen ongewenste reclame;

• 10 van de 1000 reageert.



Voorbeeld film











Internetsoa’s

• Gluiper : (anders voordoen tijdens chatten)
• Digitale wratten: meekijkers met het cammen 

(meer mensen dan je weet achter de cam);
• Schaammuis: iemand laat je dingen doen tegen je 

zin in;
• Hebdertieten: iemand neemt stiekem beelden op 

en verspreidt ze;
• Geilzucht: ongevraagde seksuele handelingen 

voor de cam.



cyberpesten





Wanneer is het nu strafbaar?

• Seksuele handelingen onder de 16 jaar zijn 
verboden;

• Naaktfoto’s onder de 18 jaar zijn verboden;

• Verder seksuele handelingen onder dwang 
of bedreiging.





Tips 

• Geen of normale foto in profiel;
• Geen persoonlijke informatie;
• Personen blokkeren;
• Bij twijfel webcam laten aanzetten;
• Zelf geen webcam gebruiken als je persoon 

niet kent;
• Bij afspraak bellen zonder 

nummerherkenning;
• Bij 1e afspraak altijd iemand mee;










