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Maar er gaan ook dingen mis...
Online zijn is leuk!

spelen - contact - leren

Ze worden niet vanzelf mediawijs!

digitale gezondheid - online veiligheid - privacy - nepnieuws

Tieners online anno 2021

Mediawijsheid hoort bij de opvoeding

Kijk mee
Doe mee
Open houding

Samen - afspraken - gesprekken - goede voorbeeld

Doel: verslaving via triggers
Gezonde schermtijd?

Ook: last van ogen - rug - nek - te weinig slaap

Afspraken rondom mobieltjes en schermtijd

- Mobiel niet mee naar slaapkamer
- Huiswerk maken zonder mobiel
- Geen mobiel tijdens ontbijt en/of avondeten
- Duidelijke oﬄine momenten?

Wie gebruikt parental controls?

Waarom jongeren makkelijk opgelicht worden
● slechte beveiliging
● niet goed in onderscheid nep en echt
● weinig privacy-besef

Tips om nep en echt te onderscheiden:
●
●
●
●

Privacy en online veiligheid

Let goed op proﬁelfoto
Wie zijn zijn/haar vrienden?
Stel controlevragen
Gebruik Google Image Search

Leer ze om hulp te vragen!

Sterke wachtwoorden
Tweestapsveriﬁcatie
Praten: wat deel je wel/niet?
Leren: wat mag wel/niet online? (hetzelfde als oﬄine!)

Afspraken rondom privacy:

• Maak geen foto/ﬁlmpje zonder toestemming
• Doorsturen? Likes? Jij bent verantwoordelijk
• Stomme foto online? Vraag om weg te halen
• Maak en deel nooit beelden waarvan je weet dat de
ander dat niet leuk vindt

Kortom: mediawijsheid is belangrijk
●
●
●

●
●

Wees betrokken, met een open houding
Maak samen afspraken over schermtijd
Leer ze kritisch kijken, niet zomaar iemand
vertrouwen
Leer ze hun sociale media beveiligen
Leer ze nadenken voor ze iets posten

Concrete tips
✔

Blokkeren

✔

Bewijsmateriaal

✔

Negeren

✔

Melding school

✔

Erover praten

✔

Melding politie

Handige websites

Verder praten?

www.mediawijsheid.nl

Mail - freek.zwanenberg@bjm.nl

www.hoezomediawijs.nl

Websites - www.bjm.nl
www.mediawijsheidjournaal.nl

www.meldknop.nl
www.isdatechtzo.nl
www.veiliginternetten.nl

Twitter - @freekzwanenberg,
@jeugdenmedia

