
Preventiedienst 

Leuven

 1ste graad (1ste jaar) 

 Cyberpesten en haatspraak

 2de graad (3de jaar)

 Veilig online en sociale media



Project Lemmensinstituut KSO

 Vorming 6de jaar ‘woord’ i.s.m. Politie Leuven (3u)

 Brainstorm onderwerpen voor filmpjes (3u)

 Vorming Mediaraven ‘online filmpje maken’ (3u)

 Gesloten groep Facebook 

 Maken filmpjes 

 Workshop 3de, 4de, 5de en 6de Lemmensinstituut

 Voorstelling filmpjes/ervaringen 

 Online plaatsen



Workshop
Veilig online en sociale media



Speed



Dave de waarzegger

Amazing mind reader.mp4




4 onderwerpen

CYBERPESTEN

SEXTING

SCHENDING VAN DE PRIVACY EN PORTRETRECHT

BEVRIEND WORDEN MET ONBEKENDEN EN GROOMING
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Toeristen verliezen camera
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160817_02427683

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160817_02427683


Bejaarden

Bejaarden.mp4


Pit in je relatie
 Sexting bij jongeren

 PRINTPDF

 Jongeren experimenteren met pikante beelden of tekstjes, net zoals 
volwassenen. Op zich geen probleem zolang de beelden binnen een 
intieme relatie blijven. Of personen niet herkenbaar in beeld zijn.

 Wat is sexting?

 ‘Sexting’ is een term voor het aanmaken, online doorsturen en delen van 
seksueel getinte berichten of beelden via gsm of internet. Het kan gaan 
om erotische tekstjes, (bijna-)naaktfoto’s, of foto’s van seksuele 
handelingen. Volwassenen doen het, en jongeren ook.

 Is sexting een probleem?

 Jongeren experimenteren met seks, dat is van alle tijden. Als ze sexy 
foto’s nemen van zichzelf of anderen doen ze niets verkeerd als ze de 
grenzen van aanvaardbaar seksueel gedrag respecteren. Alleen moeten 
jongeren en hun ouders weten dat het mis kan lopen met pikante 
berichten.

https://www.seksualiteit.be/print/461
https://www.seksualiteit.be/printpdf/461
https://www.seksualiteit.be/voorlichting/seks-en-grenzen/gezond-seksueel-gedrag


In de klas

Wat is sexting.mp4


Het verhaal van George

Filmpje over cyberpesten.mp4


Prins Filip ☺

https://twitter.com/FilipBelgie

https://twitter.com/FilipBelgie


Het verhaal van Nadia 

Praten over chatten.mp4


Het verhaal van Jessica

De Social Club Trending Grooming.mp4


Je kan altijd iets doen

We dare to react how about you NoHate.mp4


Casus en vertrouwenspersonen



Voorstelling 

filmpjes

Lemmensinstituut 

Facebook Phishing
Analog=

digital
Sexting

FaceBookWeetAlles.mp4
Phishing.mp4
Analog=Digital.mp4
Analog=Digital.mp4
ToC(h)atOrNotToC(h)at.mp4


Online pagina
#Bewarebeforeyouschare



Zijn er nog vragen?




