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Online haatzaaien op 
basis van discriminatoire 
kenmerken.

Het verspreiden of delen van 
seksueel getinte berichten, 
foto’s of video’s via telefoon 
of andere media.

Toegang verschaffen tot  
de gegevens van een 
ander door gebruik van 
computer of netwerk.

Online variant van oplichting.  
Ontfutselen van geld of  
goederen in de online sferen.

#

Publiceren van persoons- 
gegevens van een individu  
of organisatie zonder  
toestemming.

Wat doe je als je iets 
ziet dat niet ok is?

Doe jij je online 
anders voor dan 

offline?

Wat deel je wel en 
wat deel je niet op 

het internet?

Wanneer vertrouw
je iemand wel en 

wanneer niet?

Heb jij je online  
wel eens onveilig gevoeld?

Praat je erover als
je je onveilig voelt?

Met wie  
praat je dan?

Waar denk je aan
voordat je iets 
online post?

Heb je zelf (of heeft 
iemand uit jouw  

omgeving) ervaring 
met online pesten?

Heb je wel eens een 
sexy foto gedeeld of 

ontvangen?

Heeft iemand jou wel 
eens om een sexy 
plaatje gevraagd?

Wat maakt dat je een 
sexy beeld zou delen 

met iemand?

Zou iemand ook iets 
vervelends kunnen 

doen met jouw foto’s?

Deel jij gegevens  
van vrienden? 

Wat is echt privé? 

Ben je wel eens 
gebeld door een  

onbekende?

Hoe denk je dat ze 
aan je gegevens 
zijn gekomen?Vernieuw je 

regelmatig het 
wachtwoord van je 

account?

Gebruik je
een antivirus  
programma?

Is hacken altijd 
illegaal?

Voel jij je veilig 
online?

Maak je weleens 
gebruik van open-

bare wifi?
Heb jij wel eens
ingelogd op een 

account van iemand 
anders?

Heb jij je wachtwoord 
wel eens met iemand 

anders gedeeld?

Ben je wel eens 
opgelicht online?

Wat zou je doen 
als iemand jou 
oplicht online? Wist die ander 

daarvan?

Denk je wel
eens na over de

gevolgen van het 
delen van je eigen 
persoonsgegevens 

online?

Wanneer vind je het 
geen grapje meer?

Heb je online wel 
eens een uitspraak 

gedaan die niet door 
de beugel kon?

Online een grapje 
maken, kan dat?

Wanneer is het ok?  
Wanneer is het niet ok?

Met wie zou je 
willen praten?

Hoe voelde jij 
je toen?

Wat heb je toen 
gedaan?

Wat doe je als
je iemand niet 

vertrouwt?

Helpwanted: 020-26 15 275 

Veilig internetten veiliginternetten.nl  

Oudertelefoon 0851304658

Kindertelefoon 0800-0432 

MIND mindnederland.nl 

Politie politie.nl | 0900-8844

HulplijnenHulplijnenHulplijnen
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