Protocol
Tips voor ouders voor een veilig internetgebruik door uw kind.
1. Ontdek het internet samen
Ouders en kinderen leren van elkaar! Ga regelmatig samen achter de computer zitten en zoek
samen leuke en spannende websites, zodat jullie samen het internet op een positieve en
bewuste manier ontdekken. Zo stimuleert u uw kind om zowel positieve als negatieve
ervaringen op het internet met u te delen.
2. Maak afspraken over het internetgebruik
Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik, bijvoorbeeld over:
-hoe om te gaan met privé-gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email-adres, foto's)
-hoe om te gaan met anderen op het internet (tijdens chatten, emailen)
-welke websites en (download-)activiteiten wel en niet zijn toegestaan
-hoe lang het kind achter de computer mag doorbrengen
3. Leer uw kind voorzichtig te zijn met privé-gegevens
Veel kinderwebsites vragen om persoonlijke gegevens alvorens toegang te verlenen tot
bepaalde informatie. Het is belangrijk om te weten wanneer je wel en niet je privé-gegevens
kunt geven. U kunt bijvoorbeeld met uw kind afspreken dat het alleen met uw toestemming
naam, telefoonnummer of foto weggeeft
4. Praat over de risico’s verbonden aan het afspreken met internet-vrienden
Het internet is over het algemeen een positieve ontmoetingsplek voor kinderen. Ze kunnen er
andere kinderen leren kennen en nieuwe vrienden maken. Leer uw kind - om vervelende
ervaringen te voorkomen - een ouder, vriend of een andere vertrouwde persoon mee te nemen
als het afspreekt met iemand die het via internet kent. Leer uw kind om in ieder geval eerst
toestemming te vragen alvorens met een internet-vriendje af te spreken.
5. Leer uw kind kritisch om te gaan met informatie verkregen via internet
Veel kinderen gebruiken internet om kennis te vergaren, zowel over school-gerelateerde
onderwerpen als over hobby’s, popsterren etc. Internetgebruikers dienen zich echter te
realiseren dat niet alle informatie op internet correct is. Leer uw kinderen hoe zij gevonden
informatie kunnen verifiëren door over hetzelfde onderwerp alternatieve bronnen te zoeken.
6. Leer uw kind voorzichtig te zijn met downloaden en openen van attachments
Leer uw kind om geen bestanden van vreemde websites te downloaden en geen attachments
van onbekende email-adressen te openen. Deze kunnen namelijk virussen bevatten en de
computer beschadigen. U kunt met uw kind afspreken om alleen bestanden en programma’s te
downloaden na uw toestemming.
7. Wees niet te kritisch over het internetgebruik van uw kind
Kinderen kunnen per ongeluk pornografie tegenkomen op het internet. Als een kind
opzettelijk dit soort websites opzoekt, bedenk dan dat het natuurlijk is voor kinderen om
nieuwsgierig te zijn en grenzen te verkennen. Probeer hierover een gesprek aan te knopen, en
mogelijk afspraken te maken over dit soort activiteiten. Probeer realistisch te zijn over de
manier waarop uw kind het internet gebruikt.
8. Ken het internetgebruik van uw kind
Om uw kind te kunnen begeleiden in het internetgebruik, is het belangrijk te begrijpen hoe

kinderen het internet gebruiken en te weten wat zij graag doen online. Zet de computer zo
mogelijk op een centrale plaats in huis. Laat uw kind tonen welke websites het graag bezoekt
en wat het daar doet. U kunt daarnaast de geschiedenis van de browser bekijken om op de
hoogte te blijven van het surfgedrag van uw kind.
9. Onthoud dat de positieve aspecten van het internet de negatieve overstijgen
Het internet is een uitstekende bron van kennis en vermaak voor uw kinderen. Moedig uw
kind aan om het internet op een bewuste manier optimaal te ontdekken en te benutten.
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