Internetdoolhof: Tips voor veilig internet
Persoonlijke informatie
Zet geen persoonlijke informatie op internet zoals adres,
telefoonnummer, e-mailadres. Als je het wel doet bedenk dan goed wie die informatie kan zien.
Geef nooit wachtwoorden en pincodes door via internet, socialmedia en e-mail. Zorg dat je goed
hebt afgeschermd wie jouw gegevens kan zien.

Foto’s en filmpjes
Plaats liever geen foto’s of filmpjes van jezelf op internet. Doe je het toch denk goed na wie het
kan zien en wat anderen er van vinden. Zet je webcam uit als je deze niet gebruikt, zo voorkom je
dat iemand jou kan filmen zonder dat je het weet.

Zoeken op internet
Denk altijd goed na wat je wilt zoeken en welke zoekterm je daarvoor in moet typen. Kom je op een
verkeerde of nare site; niks aan te doen en wegklikken. Bekijk de zoekresultaten goed en
controleer wat de bron is.

Wachtwoord en Uitloggen
Verzin een ingewikkeld wachtwoord. Bijvoorbeeld een combinatie van hoofdletters, kleine letters
en cijfers. Verwijder je nicknames, inlognamen en wachtwoorden als je uitlogt.

Nare dingen of ruzie op internet
Gedraag je op internet zoals je dat in het echt ook doet.
Als je last hebt van vervelende mensen of als er minder leuke dingen
gebeuren (bijvoorbeeld pesten) op internet, sms, of chat: blokkeer die
persoon en vertel het aan je ouders, verzorger of leerkracht! Bewaar vervelende chats, berichten,
tweets, zodat je bewijs hebt wat er is gebeurd.

Vrienden en Afspreken
Accepteer iemand pas als vriend als je zeker weet of je hem of haar écht kent. Wil je in het echt
afspreken met iemand die je van internet kent? Ga niet alleen en spreek af op een plek die jij kent
en waar je niet alleen bent.

Gratis geld bestaat niet
Ga niet in op e-mails en uitnodigingen om geld over te maken naar iemand. Als je een game speelt en
je wilt “credits” of “cadeaus” kopen , of je wilt meedoen aan een online prijsvraag; vraag dan eerst
toestemming aan je ouders.

Offline
Neem ook eens even pauze en spreek in het echt met je vrienden af. Als je huiswerk
moet maken, zet je geluid en trillen uit zodat je niet uit je concentratie wordt gehaald
door alle berichten die binnenkomen.
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