
Een toolbox

CLICKSAFE: jongeren en sociale media



Els Keyen
Spreker voor Child Focus



Doelgroep:
• 7 - 77 jaar
• Families en professionelen

Thema’s:
• Grooming
• Sociale media
• Gaming
• Cyberpesten
• smartphones

Kenmerken:
• offline & online
• eenvoudig, fun, geen voorkennis nodig
• interactief
• 2 tot 8 spelers en meer (in groepjes) 24 

max 

Doelstellingen:
Dialoog ondersteunen tussen
volwassenen en kinderen rond het 
internet thema
-> digitale kloof verkleinen

De pros:
• Gratis
• Verspreiding via de sociale werkers
• Voor kwetsbare groepen



Shazam: iWatch !



Youtube: iWatch !



Snapchat: iSurfSafe !



Twitter: iChat !



MSP: iKnow !



www.veilig-wachtwoord.be















CLICKSAFE Training        AGENDA

• Child Focus & eSafety

• Jongeren en Internet

• Internetfenomenen
Sexting / Cyberpesten / Privacy / Grooming

• Aan de slag in de klas !

Een Toolbox



ONS STARTPUNT

HOE KAN CHILD FOCUS JOU IN DE PRAKTIJK HELPEN I.V.M. EEN VEILIG 
EN VERANTWOORD INTERNETGEBRUIK BIJ JONGEREN ?  

➢ DE PRAKTIJK



Child Focus & eSafety

Wat kan men melden ? 

 Seksuele uitbuiting : 

➢ kinderprostitutie, 

➢ kinderhandel, 

➢ sekstoerisme, 

➢ kinderpornografie op internet                                             

 Jaarlijks : ongeveer 100 dossiers

+ 1200 meldingen Kinderporno 

+ 800 vragen 

Wat kan men melden ? 

 Online seksuele uitbuiting : 

➢sexting, 

➢grooming, 

➢sextortion, 

➢misbruik van privacy



Hoe ondersteunen we scholen en verenigingen? 

3 pijlers

Child Focus & eSafety

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOi0pp3n-8cCFYfrGgodTE4Erw&url=https://www.stima.be/opleiding&bvm=bv.102829193,d.d2s&psig=AFQjCNHYImqIovcJOPWgd1aAeQo0swRPvw&ust=1442501535008346


• Actieve begeleiding en ondersteuning door 
specialisten

• Voor alle doelgroepen

• Bereikbaar via telefoon en e-mail 
(116000@childfocus.org)

• Preventie, juridische of technische 
ondersteuning en opvoedingstips…

➢ in 2015 :  240 dossiers

➢ in 2016 :  371 dossiers

1) HELPLINE

mailto:116000@childfocus.org




WAT ? 
➢Preventietools

➢Campagne

➢Events

➢Website: www.clicksafe.be

➢Vormingen

2) Preventie : Awareness Centre 

HOE ? 
➢Relatie kind-volwassene staat centraal
➢Communicatie
➢Weerbaarheid van het kind
➢Respect
➢Wederzijds vertrouwen
➢Sociale vaardigheden





Vier specifieke doelgroepen voor preventie op clicksafe.be

2) Preventie



https://www.youtube.com/watch?v=bh20w33ptg0
http://www.childfocus.be/clicksafe/masterfind/#null






training@childfocus.org

3) Trainingen



SENSIBILISERINGSCAMPAGNEChild Focus Academy : eSafety preventie

Onze e-safety vormingen

voor ouders

4.000 
ouders

per jaar





CLICKSAFE Training        AGENDA

• Child Focus & eSafety

• Jongeren en Internet

• Internetfenomenen
Sexting / Cyberpesten / Privacy / Grooming

• Aan de slag in de klas



Onze vraagstelling ? 

• Jongeren en Internet : Why is it a perfect match ? 
• Wie zijn ze?

• Wat doen ze? 

• Waarom doen ze dat?

• Hoe doen ze het? 



Onze Doelstelling? 

• Leefwereld van jongeren begrijpen

• Signalen opvangen

• Een beetje preventie



Perfect match? 



Alles is veranderd…

… nothing
has changed





Online risico’s begrijpen
= 

leefwereld van jongeren begrijpen



Kinderen ?  

• Groep

• Actief

• Ontdekken

• Amuseren

• Competitie

• Verbeelding



Jongeren? 

• Pubertijd

• Seksualiteit

• Onafhankelijkheid

• Bij een groep horen

• Continu in contact

• Gewaardeerd worden



… de rol van internet hierin…

• Faciliteren van communicatie, socialiseren, nieuwe mensen
leren kennen

• Amusement, spel en ontspanning

• Leren en experimenteren

• Zelfontplooiing

• Vergemakkelijken van dagelijks leven

• Zich profileren

>>>>  via sociale media en games



Perfect match !  















… dus sociaal zijn kan op  
verschillende manieren…

• Apps &   social media

• Nieuws &   informatie

• Gaming &   ontspanning : muziek, video…

• Media &   seksualiteit





Persoonlijke media-arsenaal

Laptop smartphone               TV Tablet

69% 41% 29% 18%

Apestaartjaren 6 (2016), kinderen van 9-12 jaar

9-12



Hun persoonlijke media-arsenaal

Smartphone Laptop                   MP3-speler                    Mobiele                     Tablet

gameconsole

92% 58% 44% 42% 42% 

Apestaartjaren 6 (2016), jongeren van 12 tot 18 jaar

12 – 18





Apps & devices

46%

28%

10%

16%
iPhone

Samsung

Huawei

other



Hoeveel apps gebruiken
jongeren gemiddeld? 



• Slechts enkele apps
worden veel gebruikt

• Social media en 
spelen

Apps & 
social media



Apps & social media



Sociale media : Kinderen

• Youtube en Ketnet blijven de 
populairst

• 70% bevriend met ouders
(30% Instagram; 25% Snapchat)



Vanaf welke leeftijd mag je een Facebook account
aanmaken?



Facebook onder de 13  jaar ????

• Wie mag een profiel aanmaken op Facebook?
✓Vanaf 13 jaar 

✓Verplicht herkenbaar 

• Coppa-regelgeving = 

Children's Online Privacy Protection Act



Sociale media : Jongeren

• Snapchat zit Facebook op 
de hielen

• Facebook-interactie
beperkt zich vooral tot
liken en reageren

• Jongeren liegen « weinig » 
op sociale media

• Jongeren gebruiken vaker
niche-netwerken die meer
privé zijn



Sociale media

Meisjes netwerken iets meer dan jongens



Nieuws en informatie

• Sociale media is belangrijkste nieuwsbron

• Efficiënt informatie opzoeken blijft een uitdaging



Nieuws en informatie

SMS’en en chatten over huiswerk



Gaming

• Spelen, spelen, spelen
ook op schooldagen

• Smartphone en tablet
verdringen mobiele
gameconsole



Gaming bij jongeren

92 % 69 %



Jonge vloggers ???Muziek en video

De 1-9-90-regel 

(1% online creëren, 

9 % content hergebruiken, 
90% kijken)

…maar meer bij jongeren…

>> 13% voegde het 
afgelopen jaar zelf een
video op Youtube toe !





https://www.medianest.be/vloggers-checklist

https://www.medianest.be/vloggers-checklist


CLICKSAFE Training        AGENDA

• Child Focus & eSafety

• Jongeren & Internet

• Internetfenomenen
Sexting / Cyberpesten / Privacy / Grooming

• Aan de slag in de klasEen toolbox



4 THEMA’s
GROUPEN

SEXTING
GROOMING
PRIVACY
CYBERPESTEN





Context
• eSafety = VOET + ontwikkelingsdoelen

> alert & doordacht communiceren met media

• Cyberpesten

> reglement en protocol

> ruim pestbeleid op school

• Sociale media 

> brede schoolvisie over mediawijsheid
> Actieplan VS noodplan

> e-Safety label



Vaardigheden >>     Empowerment

Context

+   Technische vaardigheden

Kennis >>   VAARDIGHEDEN >>>       Gedrag

ik ken >>        IK KAN               >>>       ik doe

• Sociale competenties

• Weerbaarheid

• Kritische zin

• Respect

• Empathie



15 min …
SEXTING
GROOMING
PRIVACY
CYBERPESTEN



P

R

I

V

A

C

Y



Agenda

• Le partenariat

• Child Focus & e-safety

• Contexte sociétal & e-safety

• Contexte scolaire &  e-safety

• Les actions existantes &  e-safety

• La réponse e-safety: iCoach

1 OP 5 JONGEREN  
HEEFT EEN PUBLIEK PROFIEL



• Institutionele privacy
➢Big data

➢Elektronische voetafdruk

• Persoonlijke privacy
➢Intimiteit

➢Seksuele integriteit

➢E-reputatie

➢Uiterlijk

➢Leeftijdgrenzen

➢Anonimiteit

➢Openbaar

Wat is
online privacy ? 



De Wet

1. Portretrecht

2. Recht van vergetelheid

3. COPP Act

+

4. Gebruiksvoorwaarden

5. Herkenbaarheid



• ikbeslis.be

• privacycommission.be

• clicksafe.be 

• e-privacy.be

• mediawijs.be

• youronlinechoices.com

• “Mediawijs online –Jongeren en 
sociale media” van  UAntwerpenMeer INFO



TIPS & TRICKS
Preventie

• Eenmaal op het Internet, altijd op het 
Internet

• De Oma regel

• Privacy instellingen van elke post

• De « Google » regel

• Het wachtwoord = tandenborstel

• Geschiedenis, cookies…

• Indien de dienst gratis is, dan ben jij het 
product! 





PRIVACY: privacy-settings (cfr. tutorials op www.clicksafe.be)

http://www.clicksafe.be


TIPS & TRICKS
Reactie

• Indien het fout loopt, spreek er 
onmiddellijk over

• Wie, wat, hoe, wanneer? (geen waarom) = 
inventaris

• Verzamel een maximum aan bewijzen…

• Contacteer de website administrator

• Contacteer Child Focus  116 000



PRIVACY : 
ONZE TOOLS



- 10 aparte lesvoorbereidingen
- Terbeschikkingstelling van lesmateriaal
- Geen internetverbinding nodig: geen enkele

les gebeurt online
- De lessen zijn gebaseerd op groepsdynamiek
- De lessen baseren zich op de leefwereld van 

de jongeren
- 40 en 60 minuten
- Groepen van 10 tot 30 kinderen

Men moet geen expert van het web zijn om dit 
pedagogisch dossier te gebruiken



http://childfocus.be/clicksafe/masterfind/


• 10 korte filmpjes telkens met een

pedagogische fiche;

• Om te gebruiken in de klas of in 

andere jongerengroepen;

• Inclusieve en creatieve benadering

• Buitengewoon onderwijs



SEXTING
= sex + texting





8% - 10 % jongeren doet aan primaire

PRIMAIRE SECUNDAIRE



Apestaartjaren 6 (2016), jongeren (12-18 jarigen)

SEXTINGPrimaire sexting

▪ Experimenteren

▪ Aandacht en populariteit

▪Het gevoel te behoren tot de groep

▪ Vertrouwensband

▪ Liefdesrelatie

▪ Voorspel

▪ Challenge

▪Grap

▪Nieuwsgierig naar seks

▪Nieuwsgierigheid naar het lichaam van anderen



Wraak, challenge, pesten, aandacht …

→ Gevolgen

Psychologisch: aantasting eigenwaarde, 
opstandig, schuldgevoelens, schaamte,  
beschadiging (e-)reputatie, woede, 
depressie,…

Secundaire sexting



• Snapchat is het populaire sociale netwerk (81%)
➢ 47% neemt regelmatig een screenshot

• Seksualiteit
• «Ik verstuur een sext zonder toestemming naar een vriend»

✓ Jongens: 24%

✓ Meisjes: 7%

• «Ik post een ontvangen sext op de sociale media»
✓ Jongens: 5%

✓ Meisjes: 1,5%

Wat bestrijden wij ?

Apestaartjaren 6 (2016), jongeren (12-18 ans)



• Sexting is niet cool !!
• Sexting is normaal

➢ (helemaal) akkoord: 6%

• Sexting is cool
➢ (helemaal) akkoord: 2,5%

• Victimisatie
• Het is de fout van diegene die de foto heeft gemaakt

➢ (helemaal) akkoord: 70%   

Apestaartjaren 6 (2016), jongeren (12-18 jaar)

Wat bestrijden wij ? 



2. Secundaire sexting



SEXTING: Wat zegt de wet?

Is het doorsturen van een sext strafbaar?

KINDERPORNOGRAFIE ??
SCHENDING VAN 
PRIVACYREGELGEVING ??
RECHT OP AFBEELDING ??
LASTER EN EERROOF 

KEYWORD: CONSENT



Preventie =  TRUST

Ontvanger
Sexter

+ Audience 



Preventie -> tips  

✓ Sexting is niet COOL ! 
✓ Indien je het doet, doe het INCOGNITO
✓Maak afspraken
✓ Respecteer je gevoel
✓ Doe niets tegen je zin
✓ Een probleem = blijf er niet alleen mee
✓ Contacteer Child Focus



Reactie -> tips

✓ Als het uit de hand loopt, spreek er 
onmiddellijk over !

✓ Wat? Hoe? Wanneer? = inventaris
(geen waarom) 

✓ Verzamel een maximum aan bewijzen…
✓ Ouders van slachtoffer betrekken? 
✓ Contacteer Child Focus  116 000



ONZE TOOLSSEXTING



http://www.childfocus.be/clicksafe/clicksafetest/selftestnl.html


https://www.youtube.com/watch?v=Wbt01UxBg2s


+ sexting@school = lesmap



Aandachtspunt
voor jongeren
uit het 
buitengewoon
onderwijs: 

SEXTORTION 



https://www.youtube.com/watch?v=bPEKB_pDj5w&feature=youtu.be


GROOMING



Grooming

Definitie
• De voorbereidingsfase op seksueel misdrijf op een kind

• Groomers proberen toegang te verkrijgen tot het kind, zijn 
bereidwilligheid en geheimhouding af te dwingen om zijn daden 
achteraf te rechtvaardigen 

Modus Operandi
• Vertrouwensband opbouwen, interesse tonen, ontwikkelen van een

affectieve band met als doel grip op de jongere te hebben, en de jongere
te domineren (grenzen verleggen, seksualiteit normaliseren, …)



• 2 types online groomers

➢Diegene die kinderpornografie zoekt, verzamelt en/of produceert

➢Een pleger die overgaat tot fysisch seksueel geweld

Weinig minderjaren ontmoeten in het echt de personen die ze online 
leren kennen maar als het gebeurt zijn de ouders meestal niet op de 
hoogte. 

Online grooming



1. Jonge en naïeve kinderen zijn het vaakst slachtoffer van 
grooming

2. Slachtoffers van online seksueel misbruik zijn bijna altijd 
meisjes

3. Seksuele misbruikers doen zich voor als leeftijdsgenootje van 
het slachtoffer

4. Het groomingproces duurt heel lang

5. Online groomers zijn oude pedofielen achter scherm

Grooming & misverstanden





TIPS & TRICKS
Preventie

• De 10 minuten regel 

• Over het spel / In het spelen

• De oma regel

• Bescherm je privacy (wachtwoord)



TIPS & TRICKS
Reactie

• Als het uit de hand loopt, spreek er 
onmiddellijk over

• Wie, wat, hoe, wanneer? (geen waarom) 
= inventaris

• Verzamel een maximum aan bewijzen…
• Contacteer de website administrator
• Contacteer Child Focus  116 000
• Vertrouwenspersoon
• Politie



GROOMING : ONZE TOOLS



http://childfocus.be/clicksafe/chat/index.html


CYBERPESTEN



1/6



Indringender : 24/24 – 7/7.

Anoniem

Fysisch VS technisch

Voor altijd op het internet, voor iedereen zichtbaar

Cockpit effect

Cyberpesten = grap ? 

Internet  = theater van cyberpesten…

De rol van getuigen: geen getuigen -> geen cyberpesten







CYBERPESTEN : DE TOOLS



Pedagogisch dossier “Stop cyberpesten”

• Middelbaar onderwijs (1ste en 2de graad)

• 10 aparte lesvoorbereidingen om het thema van 
cyberpesten aan te snijden;

• Thema’s:

• Samenleven,

• Online communicatie,

• Recht op afbeelding,

• Empathie…



De Juiste click  > essentieel



Juiste click > essentieel : kenmerken

✓ Doelstellingen:
➢ Kennismaken met de risico’s gelinkt aan een verkeerd gebruik van het internet

➢ Een kritische zin leren aannemen over wat ze zien en doen op het internet

✓ Doelgroep:
➢ Kinderen van 10 tot 12 jaar

✓ Aantal spelers :
➢ 12 tot 25

✓ Duurtijd (100 min) :
➢ Uitleg : 15 min
➢ Spel: 30 min
➢ Nabespreking : 30 tot 40 min > inprenting informatie





• Spreek met jongeren zonder te oordelen

• Geef alternatieven in plaats van te verbieden

• Voorzie opvoeders van een smartphone

• Wees creatief en amuseer je!

• Afspraken en regels -> verantwoording

• Leerkracht / opvoeder = vertrouwenspersoon

Aanbevelingen



• Protocol van de instelling over sociale media

• Blijf voorzichtig en alert op sociale media

• Bied gestructureerde hulp aan : helpdesk / meldpunt / 
referentiepersoon …

• Actieplan / noodplan

• Alle partijen betrekken maar niet iedereen …

• Leertraject

Aanbevelingen



Vragen ? 



Evalueer ons:

www.childfocus.be/nl/evalclicksafe



BEDANKT☺

www.clicksafe.be

Tel: 116 000


