
Online veiligheid
Terre des Hommes

mei 2021

Onderzoek in opdracht van Terre des Hommes uitgevoerd door Kien Onderzoek, onder 1.041
Nederlanders ouders met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar, representatief
voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding en gezinssituatie.



A) Onderzoeksoverzicht: vragen 1 t/m 8
(Zie onder B) Listings, de opmerkingen/toelichtingen die ouders konden geven)

Vraag 1

Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar die bij u thuis wonen? Zo ja, van welke leeftijd(en)? U kunt
meerdere antwoorden geven.
NB. Het gaat hier om kinderen waar u de ouder/verzorger van bent.

Alleen degenen met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar kregen de vervolgvragen.
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Vraag 2

Wat is het geslacht van uw kind van [x] jaar?
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Vraag 3

Als het gaat om de aanwezigheid van uw zoon/dochter op internet (bijvoorbeeld door het gebruik van
social media kanalen of apps), in hoeverre maakt u zich dan zorgen over de online veiligheid van uw
zoon/dochter van [x] jaar?

Met online veiligheid bedoelen we dat uw kind gebruik kan maken van internet zonder gevaar en
zonder onwenselijke of bedreigende situaties.

Degenen waarvan het kind niet actief is op internet/social media kregen geen vervolgvragen.

Voor het onderzoek zijn Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 17 jaar
bevraagd. 55,9 % van hen maakt zich in enige mate zorgen over de online veiligheid van hun kinderen.

Zie voor de toelichting op de vragen verderop onder B) in dit document.
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Vraag 4

U heeft aangegeven dat u zich heel veel/redelijk veel/een beetje zorgen maakt over de online
veiligheid van uw zoon/dochter van [x] jaar. Waar maakt u zich zorgen over? U kunt meerdere
antwoorden geven.

Deze vraag is alleen gesteld aan degenen die zich een beetje/redelijk veel/heel veel zorgen maken over de online
veiligheid van hun kind, op basis van vraag 3.
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Vraag 5

Hieronder ziet u een rijtje online kanalen/social media. In hoeverre maakt u zich zorgen over de
online veiligheid van uw zoon/dochter van [x] jaar via deze online kanalen/social media?

■ Helemaal geen zorgen (1)   ■ Niet echt zorgen (2)   ■ Een beetje zorgen (3)   

■ Redelijk veel zorgen (4)   ■ Heel veel zorgen (5)   ■ Weet niet/geen mening   

■ Niet van toepassing, hier maakt mijn zoon/dochter geen gebruik van (voor zover ik weet)   

Ouders maken zich vooral zorgen over social media kanalen YouTube (42%), TikTok (40%) en Online games
(38%). Hierna volgen WhatsApp (33,3%), Snapchat (29,9%) en Instagram (28,4%).
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Vraag 6

Gelden onderstaande uitspraken over online veiligheid wel (ja) of niet (nee) voor u als het gaat om
uw zoon/dochter van [x] jaar?

■ Ja, dit geldt wel voor mij (1)   ■ Nee, dit geldt niet voor mij (2)   

■ Niet van toepassing, mijn zoon/dochter heeft geen mobiele telefoon   
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Vraag 7

Heeft uw zoon/dochter van [x] jaar wel eens bij u als ouder melding gemaakt van vervelende
situaties online? Licht uw antwoord toe.

Zie voor de toelichting op deze vraag verderop in dit document, onder B)
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Vraag 8

Wie zouden er volgens u actie moeten ondernemen om de online veiligheid van kinderen in Nederland
te waarborgen? U kunt meerdere antwoorden geven.
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Afsluiting:
U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over uw kind. Het doel van het onderzoek is om
in kaart te brengen in hoeverre ouders zich bezig houden met de online veiligheid van hun kind.

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u dat in
onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u verder geen opmerkingen heeft, kunt u het vakje
aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'.

Opmerkingen:
Dit is een leuk actueel onderwerp
Mafketels hou je toch, je kan beter proberen uit te leggen wat wel en niet kan. Maar ook zeker de eventuele
gevolgen van een actie
Het is nauwelijks te doen om tegengas te geven tegen mobiele telefoons en laptops, te meer omdat ze ze ook voor
school nodig hebben. Even los van de veiligheid, want dat is maar een aspect. Iemand van school noemde het een
plaag. En eigenlijk ben ik het daar wel voor een groot deel mee eens. En het is bijna taboe om het daarover te
hebben.
Bij de laatste vraag gaat het wat mij betreft primair om ouders en de websites zelf. Ik heb school echter ook
aangegeven omdat ik klassikale voorlichting op school ook goed zou vinden.
Ik vind het heel moeilijk. Verbieden helpt niet, dan gebeurt het juist, en doet hij dat gewoon niet thuis. Ik gun mijn
kind ook zijn privacy.
Onze zoon is analfabeet tot nog toe,vandaar dat wij overal zelf bij zijn.
Het gaat er niet om of je de inlogcode van de telefoon van je kind(eren) weet om in de gaten te houden wat ze
doen. Dat voelt als bemoeien en levert alleen maar gedoe op. Blijf erover praten en kijk af en toe mee naar wat je
kind doet via Insta of Snap.
Goede enquête, moet meer aandacht voor komen. Zeker op scholen, social media les oid.
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B) Listings (toelichting op de vragen waar mogelijk)

Bij vraag 3

Als het gaat om de aanwezigheid van uw zoon/dochter op internet
(bijvoorbeeld door het gebruik van social media kanalen of apps), in
hoeverre maakt u zich dan zorgen over de online veiligheid van uw
zoon/dochter?
Met online veiligheid bedoelen we dat uw kind gebruik kan maken van
internet zonder gevaar en zonder onwenselijke of bedreigende situaties.

3.1 Heel veel zorgen, omdat:

■ Drugs en alcohol gebruik
■ Er heel veel content is waar de jongeren makkelijk bij kunnen. Als ouder zijnde heb je niet alle controle over de

inhoud
■ Er steeds meer fraude en gedoe op komt
■ Er van alles te vinden is
■ Er veel fraude is en kinderporno
■ Er veel rotzooi op staat
■ ER zijn vele redenen: Ik maak me zorgen om de hoeveelheid tijd dat hij erop zit, over de verslavendheid van de

social media en de apps en over dat er binnen de apps of social media vreemde figuren impact kunnen hebben
op mijn zoon.

■ Er zo snel gewijzigd wordt dat het amper in de gaten gehouden kan worden en de kinderen zijn nog zo naief ( we
hebben 2 meiden van 10)

■ er zoveel gebeurd tegenwoordig wat niet meer normaal is
■ Haar mailbox vol staat met spam en phishing berichten
■ Hij kan met pedofilen praten of dingen zien zoals wurgchallange
■ Hij maakt wel erns afspraken met random mensen. Ook kletst hij met veel onbekenden op internet
■ hij niet overziet wat mis kan gaan
■ hij vrijwel continu op zijn telefoon zit
■ Ik merk dat er een hoop foute dingen gebeuren en al zijn gebeurd
■ Ik niet overal zicht op heb
■ internet
■ internet vol zit met digitale gevaren die voor een kind van 9 niet te begrijpen zijn
■ Je je kind steeds meer los moet laten
■ Je nog zo je best kan doen om alles te volgen, als ze willen, kunnen ze veel verbergen. Dus we hopen dat de

band altijd zo zal zijn dat ze alles vertelt
■ Kinderen niet weten of een site goed beveiligd is
■ mijn zoon slecht verstandige keuzes kan maken en alles geloofd wat er op internet staat. Hij ziet niet de slechte

bedoelingen van mensen.
■ Pesterijen
■ Te veel gevaren
■ vanwege stalking in contact komen met iemand die niet is wat hij is
■ Veel bagger, advertenties,verslaving
■ veel omdat je nooit weet wat je tegenkomt in de netwerken
■ Veel onderwijs via internet plus lessen via iPad.
■ Ze alles kunnen opzoeken wat ze willen
■ Zoon is makkelijk beinvloedbaar

3.2 Redelijk veel zorgen, omdat:

■ .
■ Als ik alleen al kijk naar YouTube om een filmpje op te zoeken voor mijn jonge kinderen en als je dan kijkt naar

welke reclames daar in voor komen bij een kinderfilmpje maak ik me zeker zorgen. Daarom Netflix aan geschaft
om geen reclames te hebben. Verder gebruikt mijn dochter nog niet veel internet hoog uit programma’s voor
school daar nog geen zorgen bij.

■ Bepaalde inhoud op youtube niet geblokkeerd kan worden en die filmpjes vaak noet kods proof zijn. Kids youtube
is onze zoon dan weer te oud voor
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■ De jeugd van tegenwoordig veel invloed heeft op social media, er geen wederzijds respect meer is en jeugd
ontzettend hard is tegenover elkaar

■ de leefwereld tegenwoordig mede door corona bijna alleen maar meer bestaat uit online bezig zijn
■ De meeste sites en apps zijn afgeschermd dus kan ze die niet bezoeken of downloaden
■ De standaard van hoe een jonge vrouw er uit moet zien.
■ Door de achterlijke reclames tussendoor
■ er altijd wel iets opduikt wat niet geschikt is voor kinderogen maar dat valt nooit altijd tegen te houden. je groeit

ermee op
■ Er best wat gevaren schuilen op internet en m'n dochter vrij beïnvloedbaar is.
■ er een hoop gebeurd op het internet
■ Er een kleine groep idioten actief is
■ Er op sociaal media vaak rare dingen gebeuren
■ Er op veel verschillende manieren verkeerde situaties kunnen ontstaan en ze dingen te zien krijgen die ze niet

moeten zien of door verkeerde personen benaderd kunnen worden
■ er overal incidenten zijn geweest waar ze benaderd is door volwassenen met verkeerde intenties. Spelletjes die

ze speelt zijn niet gemonitord.
■ Er overal mogelijkheden zijn om online te gaan en er eigenlijk geen echt goede software is om dit in goede banen

te leiden.
■ Er overal wel gevaar loert online
■ er steeds meer onwenselijke situaties voorkomen.
■ Er tegenwoordig veel rare dingen gebeuren op het internet.
■ Er tegenwoordig zoveel rottigheid is
■ er teveel gezegd kan worden zonder dat er bewijs geleverd kan worden. Jongeren zijn soms compleet

losgeslagen en het toezicht kan niet gehouden worden.
■ Er teveel online gebeurt
■ er teveel rotzooi op staat
■ Er veel gewiekste mensen op zoek zijn
■ Er veel narigheid gebeurd
■ Er veel ongepaste dingen te vinden zijn en je hier ook per ongeluk op terecht kunt komen.
■ Er veel ongepaste inhoud en geweldadige beelden worden gedeeld op de voor kinderen toegankelijke websites en

games
■ Er veel rare dingen rond gaan op internet
■ er veel roofdieren zijn
■ Er veel slechte invloeden zijn op internet en mensen met foute bedoelingen
■ Er word van alles gefilmd en gedeeld en daardoor kunnen privé filmpjes of foto’s op het internet komen wat je

niet wilt.
■ Er zoveel narigheid via internet kan gebeuren
■ er zoveel nep is op internet
■ Gaat ten koste van school
■ Geen controle
■ Geen goed inzicht wat er gebeurd
■ Geen idee waar hij allemaal naar opzoek gaat/kan gaan
■ Geen tijd meer vvoor andere belangrijke zaken
■ Geweld en grof taalgebruik
■ Heel veel informatie dat is niet goed voor haar
■ Het abnormaal is wat ze tegenwoordig te zien krijgen en kunnen vinden
■ Het een beerput van kwalijke zaken is
■ Het een plek is waar makkelijk gepest kan worden
■ Het heel moeilijk monitoren is wat er on line gebeurd
■ Het internet weinig grenzen heeft en ons kind aan van alles bloot gesteld worden
■ het is heel makkelijk om iets verkeerds te doen
■ Het lastig is haar te behoeden. Het gaat hier vooral om mijn onkunde
■ Het lastig te controleren is
■ Het moeilijk is feit van fictie te scheiden voor een 11-jarige
■ Het soms moeilijk in te schatten is op die leeftijd wat echt is of fake. Weinig filters en ook niet altijd voldoende

zicht
■ Het voortaan heel gewoon is allemaal en er maar in beperkte mate controle op te houden is
■ Hij alleen maar online is en niet buiten komt
■ Hij benaderd kan worden via Social media door vreemden die nare intenties hebben.
■ Hij de neiging heeft op zoek te gaan naar dingen waar hij nog te klein voor is
■ Hij dingen gaat onderzoeken
■ Hij heeft niet altijd in de gaten wat hij doet.
■ Hij heel gevoelig is
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■ Hij in contact komt met onbetrouwbare verkopers via Marktplaats. Dat niet iedereen te vertrouwen is, dringt nog
niet door.

■ Hij mag nog niet op sociale media, maar zal zich daar zeker niet kunnen handhaven
■ hij oa adhd en autisme heeft en hij nogal beïnvloedbaar is
■ hij vaak naïef is en te goed van vertrouwen
■ Hij werkelijk geen idee heeft van de techniek achter internet
■ Hij zelf via google en youtube dingen op zoekt.
■ Ik continu toezicht op het online gebruik van mijn kind lastig vind.
■ ik geen controle heb
■ ik geen controle heb over wat hij doet
■ ik heb moeilijk toezicht op wat mijn dochter allemaal doet op het internet
■ ik het allemaal niet zo vertrouw en ik hem daarin los moet laten
■ ik het nu zelf beperk maar veel schokkende dingen hoor over kinderen waarbij het niet beperkt wordt.

Zelfmoordfilmpje op tiktok, seksueel getinte berichten op tiktok en instagram. Depressies door ideaalbeelden.
■ Ik niet alles zie en weet
■ ik niet altijd weet met wie hij contact heeft gehad.
■ ik niet altijd zie met wie hij contact heeft
■ ik niet mee kan kijken omdat ze op de leeftijd is dat ik niet voortdurend meekijk met wat ze doet
■ Ik niet precies weet wat er allemaal gebeurd en gezegd wordt
■ Ik weet dat mensen zich anders kunnen voordoen dan in werkelijkheid is
■ Ik weet niet wat zij doet / bekijkt
■ Ik zelf niet goed bekend ben met wat er allemaal mogelijk is qua online spellen, video’s en contacten.
■ ik zelf ook niet voldoende verstand heb van alle websites en mogelijkheden
■ Ik zie niet tijd wat ze doet
■ Inhoud moeilijk af te schermen is
■ Internet heel gevaarlijk kan zijn
■ Is nog naief
■ Je als ouder hoopt dat je kind verstandig contacten legt maar daar géén inzage in hebt. De kwaadwilende zijn zo

geslepen helaas.
■ Je er geen zicht op hebt
■ Je hebtr er weinig zicht op
■ Je hoort van alles tegenwoordig
■ Je kunt bijna niet meer controleren wat hij bezoekt.
■ Je mensen op social media niet altijd kunt vertrouwen.
■ je met een paar clicks al op een rare pagina kan komen
■ Je niet alles mee kunt kijken en op een bepaalde leeftijd moet je ze het vertrouwen geven dat ze zelf de juiste

keuzes msken
■ je niet altijd mee wil en kan kijken maar je hoort rare verhalen, hij lijkt mij ook vatbaar.
■ Je niet de hele tijd kan controleren wat ze online doen.
■ je niet meer steeds mee kijkt en dus niet precies meer weet wat ze doen, ondanks de voorlichting
■ Je niet weet wat ze weten van de risico’s en gevaren. Krijgen ze deze info op school aangereikt
■ Je niet weet wie er aan de andere kant kan zitten.
■ Je niet weet zo goed weet hoe en wat ze doet op de telefoon
■ Je toch nog steeds hoort dat misbruikers op internet actief zijn.
■ Je vaak ongemerkt en gemakkelijk op onbetrouwbare sites komt
■ Je weinig toezicht heb
■ Je ze niet de hele tijd in de gaten kunt houden en ze van alles tegen kunnen komen
■ Je zulke rare verhalen hoort
■ Kan gepest worden
■ Kijkt veel filmpjes waar dan toch gescholden wordt!
■ Kinderen erg hard zijn online tegen elkaar en oplichters weten hoe ze zich moeten aanpassen aan kindertaal
■ Lopen tegenwoordig aardig wat gekken rond
■ Makkelijk om gescamd te worden
■ Mensen steeds sluwer worden in gegevens en foto's loskrijgen die eigenlijk prive zijn. Ook pesten gebeurt steeds

vaker.
■ Mijn kind is sneller met social media dan ik
■ Moeilijk monitoren welke informatie haar bereikt.
■ Niet altijd duidelijk waar hij mee bezig is, en je kunt er ook noet altijd bij zijn.
■ niet altijd zicht op
■ Niet bekend wie er achter accounts zit
■ Niet constant in de gaten kan houden wat er gebeurt
■ Niet na te kijken wat ze doen
■ Omdat de reclames beelden geven die niet bij zijn leeftijd passen en omdat youtube altijd net naar stoerdere,

vervelender of oudere dilmpjes verwijst. Dan loopt zijn hoofd vol en droomt hij naar
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■ Omdat mijn dochter vaak naïef is
■ omdat ze veel online zijn en toch niet alle gevaren zien
■ omdat zorgelijke situaties op verschillende manieren steeds meer mogelijk is, kinderen brengen steeds meer

online tijd door, dat wordt jammer genoeg ook gestimuleerd en daarbij zijn er steeds meer platforms die steeds
moeilijker te controleren zijn

■ Onbezonnen, geen idee van mogelijke impact.
■ Ook al praten we er veel over en vertel ik dingen...je weet nooit of ze hier nu echt wijs in is.
■ snel contact met vreemden, niet altijd met goede bedoelingen
■ Tegenwoordig bijna alles online gebeurd
■ teveel
■ Teveel game spelen
■ Teveel uren achter de PlayStation
■ Tieners zijn kwetsbaar
■ Veel onbekend is
■ verkeerde inhoud zeer makkelijk toegankelijk is
■ Voor je het weet zitten ze in de narigheid
■ Want het word steeds gekker online
■ wat je allemaal hoort op sociaal media
■ We er niet volledig toezicht op hebben
■ We steeds minder zicht op zijn online gedrag hebben
■ weinig controle mogelijk.
■ Weinig controle over de inhoud van de content
■ Weinig inzicht
■ wij er veel minder verstand van hebben en kinderen makkelijk te beinvloeden zijn
■ wil erg veel daarmee bezig zijn en is een vreemde wereld
■ Wil veel zelf op de tablet
■ Ze besteedt vel tijd op internet. Onduidelijk wat daar allemaal gebeurd....
■ ze de gevolgen niet kan overzien als er iets mis gaat
■ ze er urenlang mee bezig kan zijn, ook stiekem
■ Ze gemakkelijk haar weg vindt op social media en zich naar mijn mening onvoldoende bewust is dat niet

iedereen goeds in de zin heeft
■ Ze heel veel verkeerde dingen mee krijgen / Het is lastig om een goede middag weg te vinden
■ Ze het kwaad er niet van inziet
■ Ze interesse heeft in online spelletjes waarin je met anderen kan chatten .
■ ze is niet erg voorzichtig
■ ze kan overal bij
■ Ze net een mobiel heeft
■ Ze niet goed weten wat ze doen
■ Ze nog niet bewust zijn vd gevaren
■ ze regelmatig MMO's speelt en vrije toegang heeft tot internet.
■ Ze soms niet beseft wat ze opent
■ Ze toch ouder word en er veel viezerikken zijn
■ ze van alles kan bekijken
■ Ze veel exposure heeft
■ Ze zelf denkt dat ze ‘alles’ wel weet, maar ze de gevaren nog niet kan overzien
■ ze zich wel bewust is van het internet en de onveiligheid maar ze is nog maar 12
■ Ze zien zoveel wat niet voor ze bestemd is
■ Ze zijn nog bevattelijk en onze zoon is snel beïnvloedbaar dus ik maak me wel eens zorgen
■ Zeer beinvloedbaar is
■ zelfs met filters en age check aan blijft er allerlei ongewenste info naar voren komen
■ Zij het gevaar niet altijd inziet van kwaad willende personen.
■ Zij redelijk makkelijk overal bij kan en heel handig is/wordt
■ Zit veel op Internet
■ Zoon nergens kwaad in ziet
■ Zoveel mogelijk

3.3 Een beetje zorgen, omdat:

■ nog onvoldoende filters zijn ingesteld
■ Vertrouwen in haar/afspraken
■ X
■ .
■ .
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■ .
■ alles is toegankelijk
■ alles van internet de info kan halen en met verkeerde mensen omgaan
■ Als hij via de internet browser op internet is, hij op allerlei niet wenselijke websites terecht kan komen.
■ bepaalde social media kanalen nog wel wat engerds bevat.
■ Blijft altijd opletten, maar je ziet niet alkes wat ze online doen
■ Contact met mensen met slechte bedoelingen
■ Contact via chat met mogelijk niet te vertrouwen personen of mensen die zich uitgeven voor een ander. Veel tijd

online
■ Content op internet
■ Criminelen en seksuele aanvallers mijn kind te slim af kunnen zijn.
■ Daar het gevaar bij iedereen op het net even groot is. En ik blij ben te weten dat ze via de opleiding door

agenten gewaarschuwd is geworden voor alle gevaren op het net. Zelfs de dingen waar ze zelf niet zo snel
gevaar in zag. Daarbij merk ik aan haar zelf dat ze best bewust is met het geen wat ze doet

■ Dat hij dingen ziet die hij nog niet hoeft te zien
■ Dat ie geen rare dingen ziet
■ de gevolgen van verkeerd gebruik grote gevolgen kunnen hebben
■ De wereld veranderd en alles is via internet op te zoeken. Vroeger was je meer beschermd. Maak mij daar wel

zorgen over.
■ Deze leeftijd niet meer laat zien wat ze allemaal bekijken
■ Digitalisering zo snel gaat en er is veel waar ik geen kennis van heb. Hackers minen, bitcoin, enz
■ Dit enorm speelt bij de jeugd
■ Door de verhalen die je hoort en leest
■ Een kind vaak naief is en begeleiding nodig heeft
■ En zijn enge mensen en online zie je ze niet
■ Er altijd dingen op de loer liggen.
■ Er altijd gevaar kan zijn maar ik controleer haar internet gebruik en chats regelmatig
■ er altijd ongure types online zijn
■ Er altijd rare figuren op te vinden zijn
■ Er best veel troep te vunden is op sociale media
■ Er gebeuren rare dingen
■ Er gebeuren rare dingen op internet
■ Er gebeurt zeker veel, maar als hij iets wilt kopen bijv, vraagt hij altijd toestemming
■ Er genoeg gekken rondhangen
■ Er gevaren zijn
■ Er is geen toezicht
■ Er is veel gevaar maar we hebben haar hopelijk voldoende meegegeven.
■ er kan altijd iets gebeuren
■ er kan zoveel gebeuren
■ Er kunnen altijd vervelende dingen gebeuren hoe goed je ook oplet
■ Er niet altijd controle is op de content
■ Er niet altijd controle is wat ze binnennkrijgt
■ Er onbetrouwbare mensen op internet zitten
■ er online toch een hoop narigheid gebeurt en je er weinig zicht op heb
■ Er onwenselijke situaties kunnen ontstaan zoals gekke filmpjes of pesterijen
■ Er ook filmpjes rond gaan op internet die ik niet geschikt vindt voor een kind van 11.
■ Er soms pesterijen zijn
■ Er staan een hoop rare berichten op internet
■ Er steeds doorgeklikt wordt en zo geen zicht heb op welke sites zij komt. Tik Tok met name, wie wil connecten.
■ Er te veel informatie ongevraagd op hen af komt.
■ Er tegenwoordig rare dingen gebeuren
■ er toch een hoop vreemde figuren ronddwalen maar ze is verstandig genoeg om daar goed mee om te gaan
■ Er toch veel gevaren zijn
■ er toch wel wat risico's zijn, maar mijn dochter wel nadenkt...
■ Er toch welnare dingen gebeuren
■ er van alles rondgaat op internet. Hij is voorgelicht maar dan nog... soms heb je er geen weet van.
■ Er van alles te vinden is.
■ er veel gedeeld wordt
■ Er veel gevaarlijke mensen zijn
■ er veel gevaren zijn. Maar we praten er regelmatig over, dus ik verwacht ook dat ze ons als ouders betrekt als ze

iets vervelends meemaakt.
■ Er veel mensen met verkeerde bedoelingen zijn.
■ er veel misbruik plaatsvindt
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■ er veel rare dingen gebeuren op het net, maar hij is op school goed voorgelicht
■ Er veel rare mensen op het internet zitten
■ Er veel risico is maar dat mijn dochter een gezonde en geïnformeerde houding heeft
■ Er veel slechts online is en ook niet altijd kan beperken wat hij ziet of hoort.
■ Er via internet van alles te vinden is.
■ Er vreemde filmpjes voorbij komen
■ Er weinig controle over is.
■ Er wel heel veel op de telefoon gebeurd
■ Er wel toezicht op houd
■ Er zijn ook veel nepprofielen op sociale media sites
■ Er zijn veel gevaren online maar ik heb ook vertrouwen in mijn kind. Hij weet goed wat hij doet.
■ Er zo veel te zien is en ik er niet altijd zicht op heb wat hij ziet.
■ Er zoveel rare dingen gebeuren op het internet ed. Maar ik hou het goed in de gaten en bespreek het regelmatig
■ er zoveel shit rondgaat
■ Er, ondanks dat ze beter zou moeten weten, zij als tiener zijnde gewoon niet altijd verstandige keuzes maakt
■ Geen controle op
■ geen zicht op
■ Geheel veilig online vrijwel niet mogelijk lijkt
■ Gekke dingen zijn makkelijk te zien maar ze is open en eerlijk
■ Genoeg gekken aanwezig
■ gevaar ligt altijd op de loer.
■ Goede afspraken hebben wat wel niet wenselijk is
■ Het al een keer is gebleken dat hij websites had bezocht die ongeschikt zijn voor zijn leeftijd.
■ Het altijd lastig is dit goed in de gaten te houden
■ het een onbetrouwbare wereld is maar wij een vrij nuchter kind hebben
■ Het ern harde wereld kan zijn en we niet alles kunnen bijhouden
■ Het gevaar in een klein hoekje zit
■ Het internet altijd ook onveilige kanten heeft
■ Het internet de hel op aarde is speciaal Social media
■ Het is een slim kind, maar toch, ze komt natuurlijk van alles binnen via social media
■ Het is nu nog te overzien voor ons omdat we mee kunnen kijken
■ Het lastig controle te houden
■ Het lastig te begeleiden is
■ Het moeilijk is om fake news van echt nieuws te onderscheiden.
■ Het moeilijk te controleren is.
■ Het natuurlijk altijd een beetje spannend wat ze allemaal doen op het internet. We proberen haar zoveel mogelijk

te waarschuwen voor de gevaren.
■ Het niet altijd zichtbaar is met wie ze contact heeft
■ het niet te doen is om álles te monitoren wat ze ziet.
■ Het onveilig is
■ Het toch nieuw
■ Hij autistisch is
■ Hij de gevaren nog niet kent
■ Hij de gevaren soms onderschat en ik niet alles kan volgen
■ hij digitaal contact heeft met mensen die hij verder niet IRL kent. Echter hebben wij hem ook altijd op de

gevaren van digitaal contact gewezen.
■ Hij een pleegkind is en op die manier contacten kan leggen die we misschien niet willen
■ hij er meestal verstandig mee omgaat. Maar je weet maar nooit.
■ Hij er veel achter zit
■ Hij er wel veel tijd aan besteedt
■ hij erg beinvloedbaar is
■ Hij erg van gamen houdt
■ hij geen risico kan inschatten, naïef is en denkt alles te weten
■ Hij heeft twee jaar geleden een hele nare ervaring opgelopen (online afpersing) en daar heeft hij veel van

geleerd. Hij is nu op de hoogte hoe makkelijk het mis kan gaan en ik denk dat hij nu wel beter oppast. Maar
beetje zorgen over het gemak waarop he mis kan gaan, zijn er altijd wel.

■ Hij is nogal slim. Maar hij weet heel goed wat hij wel en niet mag en dat ik het controleer
■ Hij is slim en weet wat hij doet
■ Hij is slim, dus dus heeft snel dungen in de gaten. Zijn oprnheid maakt yem kwetsbaar.
■ hij is wel slim, maar door zijn leeftijd misschien nog (wat) naief
■ Hij kan in principe alles zien maar weet er toed mee om te gaan wat hij wel en niet wil zien
■ Hij kwetsbaar is online
■ Hij naief kan zijn
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■ Hij niet alle gevaren kent
■ Hij niet goed weet wat hij wel of niet kan doen op internet omdat hij jong is
■ Hij niet weet wat goed/slecht is. Denk hierbij aan beinvloedbaarheid van Tiktok of het delen van adres

telefoongegevens aan vreemden via online gaming.
■ Hij nog erg naïef is
■ Hij nog geen echt benul heeft van de gevaren
■ Hij nogal onderzoekend is
■ Hij nu hij ouder wordt steeds meer zelf de weg weet op het internet.
■ Hij onvoldoende weerbaar is tegen mensen die zich fake voordoen.
■ Hij op YouTube overal op klikt
■ Hij overal bij kan
■ hij snel iemand ziet als vriend.
■ Hij soms nog niet kan inzien wat goed of niet goed is.
■ hij soms wat foutjes maakt. Meestal gaat het erg goed en hij maakt geen gebruik van online betalingen en met

social netwerken heeft hij goed in de gaten wat wel en wat niet kan.
■ hij steeds meer in aanraking komt met sociale media, en ook daardoor in contact komt met onbekenden via het

internet.
■ hij tamelijk veel op internet zit
■ Hij teveel gamed
■ Hij veel achter de pc zit en bevattelijk is voor meningen van anderen; zich snel mee laat slepen
■ hij veel online is
■ Hij veel YouTube kijkt
■ Hij vlogs maakt en op youtube zet
■ hij weet redelijk goed wat hij doet, maar een vinger aan de pols is raadzaam
■ Hij wel heel veel online zit samen met vrienden en via platformen online gamet
■ hij wel makkelijk in vertrouwen in
■ Hij wel vertelt als hij iets naars tegenkomt
■ Hij zit op mijn telefoon wel eens op internet, en dan kan hij ook minder geschikte filmpjes tegenkomen
■ Hopelijk weet ze wat ze doet
■ Hopelijk zet ze echt alles op prive en liked ze zelf ook geen vreemden
■ hopen dat hij genoeg weet wat er mis kan.
■ ik bang ben dat hij benaderd wordt door de verkeerde mensen
■ Ik ben er nier altijd bij
■ ik ben soms bang dat hij gevoelige informatie geeft of iemand beledigd, zodat we hier en mijn zoon het risico

lopen dat iemand de boel saboteert of verhaal komt halen.
■ ik er geen zicht op heb
■ ik er geen zicht op heb wat ze doet en wat ze bekijkt
■ Ik er niet altijd meer grip op heb
■ ik er niet altijd zicht op heb
■ Ik er niet altijd zicht op heb en ik kan haar eigen toegang wel beveiligen, maar ze kijkt ook met anderen mee
■ Ik er wel met hem over heb gepraat, maar niet zeker weet of hij alle gevaren zal herkennen.
■ Ik geen beeld heb van waar hij overal op internet etc komt. Maar wel vertrouwen heb in zijn verstandigheid
■ Ik geen zicht heb op wat ze doet of krijgt
■ Ik haar goed in heb begeleid. Maar je weet noot wat haar online kan overkomen
■ Ik haar niet 24 uur in de gaten kan houden online
■ Ik haar niet controleer
■ ik haar wwl vertrouw, maar anderen niet.
■ Ik heb er geen zicht op, ik vertrouw erop dat hij naar ons toe komt als hij het niet vertrouwd we hebben hier wel

veel over gesproken
■ ik hem vertrouw, maar niet altijd weet wat de andere mensen doen waar hij mee in "gesprek"is
■ Ik het lastig vind dat alles maar toegankelijk is. Het gaat razendsnel en kan in situaties belanden waar je ze nog

liever niet aan wilt blootstellen. Merk dat begrenzen nutteloos is, in gesprek gaan wel werkt
■ Ik het wel in de gaten moet houden
■ ik het weliswaar in de gaten houd, maar je niet altijd erbij kan zijn.
■ Ik het zover ik kan het nog wel in de gaten hou
■ Ik houd alles in de gaten, maar het kan zijn dat hij ergens toch ongeschikte filmpjes ziet of gecontact wordt door

vreemden.
■ Ik kon niet alles controleren de hele dag
■ ik niet alles kan controleren
■ Ik niet alles kan en wil controleren
■ Ik niet alles kan nagaan en je hoort rare dingen
■ Ik niet altijd controleer en ze best handig is met internet
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■ ik niet altijd kan controleren waar ze mee bezig is Dat wil ik ook niet, want ze heeft recht op haar eigen
leefwereld en privacy. Maar tegelijk is de online wereld voor ons allemaal nog redelijk nieuw en kan er op heel
manieren misbruik van de kanalen worden gemaakt.

■ Ik niet altijd kan overzien en inzicht heb in zijn activiteiten
■ Ik niet altijd kan zien wat hij aan het kijken is
■ Ik niet altijd kan zien wat hij doet online.
■ Ik niet altijd naast hem zit om te controleren waar hij naar kijkt
■ Ik niet altijd op de hoogte welke sites hij bezoekt
■ Ik niet altijd weet wat er tevoorschijn komt aan filmpjes of websites
■ Ik niet altijd weet wat hij doet
■ Ik niet altijd weet wat ze te zien krijgt
■ Ik niet altijd weet wat ze zien
■ Ik niet altijd zie wat hij doet
■ Ik niet goed kan zien wat ze allemaal doet en ze nog niet alles goed kan inschatten
■ ik niet heel veel zicht heb op wat hij allemaal doet op internet en social media
■ Ik niet kan zien wat hij doet op internet
■ Ik niet monitor
■ Ik niet precies weet wat hij doet
■ Ik niet precies weet wat ze doen ook al controleer ik het regelmatig
■ Ik niet weet wat ze uitspookt
■ Ik niet zie wat ze allemaal doet online en met wie
■ ik soms geen idee heb wat hij allemaal online doet
■ ik vertel haar wel bepaalde dingen zoals dat je nooit weet wie er andere kant zit, maar is geen 100 procent

garantie.
■ Ik w wel weten wat hij kijkt
■ ik waakzaam moet zijn wat er gezien of gedaan word
■ Ik weet (denk te weten) dat mijn dochter wel weet waar wel en waar niet op te klikken en te delen
■ Ik weet dat er bepaalde risico's zijn, gelukkig doet hij nog geen gekke dingen
■ Ik weet dat hij genoeg weet over wat niet vertrouwd is of ongewenst. Beetje zorgen over de kans op online

pestgedrag
■ Internet is een plek waar men nogal makkelijk woorden typt die kwetsend zijn
■ Internet niet veilig is
■ Is verslaafd
■ Je bent niet overal bij
■ Je door de media wel eens verhalen te horen krijgt van wat er kan gebeuren
■ Je er geen zicht op hebt.
■ Je er niet continue naast kunt zitten om alles te controleren
■ Je er niet veel zicht op hebt
■ Je er niet volledig inzage in en grip op hebt
■ Je er toch weinig zicht op hebt wat er gebeurt
■ je geen zicht meer hebt op wat hij doet
■ je genoeg nare verhalen hoort.
■ Je hebt er weinig zicht op, maar ze wordt wel wijs gemaakt door haar oudere broer en zus
■ Je hebt niet de controle wat hij allemaal doet
■ Je hebt soms weinig overzicht wat ze doen
■ Je het een beetje in de gaten moet houden wat ze zien doen. Kunnen gevaren nog minder goed herkennen dan

volwassenen
■ Je het tegenwoordig niet weet wie goede of kwade bedoelingen heeft
■ Je het ye vewl gwkke op de qereld
■ Je hoort enge dingen
■ Je hoort veel gekke dingen op internet.
■ Je je kind niet voor alles kan behoeden, ondanks voorzorgsmaatregelen
■ Je kent de mogelijkheid van schade niet
■ Je nare verhalen hoort
■ Je natuurlijk nooit weet wat ze precies allemaal ziet en doet, ondanks waarschuwingen en voorzorgen
■ Je niet 100% zeker kunt zijn wat ze doen en met wie ze in contact komen
■ JE NIET ALLES IN DE GATEN KAN HOUDEN
■ je niet alles in de gaten kunt en moet houden, maar er heel veel vage shit op internet te vinden is
■ Je niet alles kan monitoren en veel direct bereikbaar of gestimuleerd wordt (fuik)
■ Je niet alles kan tegen houden
■ Je niet alles kan tegen houden maar wel zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen wat wel en wat niet te doen
■ Je niet alles kunt voorkomen en er veel gekken zijn op de wereld
■ je niet alles onder controle hebt. iledereen kan zich voordoen als een andere jongere persoon. Ongewenst

taalgebruik /alles is te vinden. Ook informatie die zeker nog niet geschikt is voor deze leeftijd
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■ Je niet alles ziet
■ Je niet alles ziet
■ Je niet alles ziet waar ze mee bezig is
■ Je niet altijd meekijken full time
■ Je niet altijd precies weet wat ze doen
■ Je niet altijd weet en kunt weten waar ze mee bezig zijn
■ Je niet altijd weet waar er gekeken wordt. Plus er zitten ook vervelende mensen op internet
■ Je niet altijd weet waar ze op zitten
■ Je niet altijd weet wat ze doet op internet
■ Je niet altijd zicht hebt op wie of wat ze tegenkomt online en via social media/games
■ je niet overal toezicht op hebt
■ Je niet van alles op de hoogte bent
■ je niet weet met wie hij contact heeft.
■ Je niet weet waar ze zien of wat het met hen doet
■ Je niet weet wat anderen doen op Social media.
■ Je niet weet wat bekenden en onbekenden aan haar vragen wel of niet te doen
■ Je niet weet wat hij doet
■ Je niet wilt dat je kind met bepaalde dingen nu al in aanraking komt.
■ Je nog zo goed je best kunt doen om te controleren, ze zien absoluut dingen waar ze nog te klein voor zijn
■ Je nooit 100% zeker weet wat hij uitspookt
■ Je nooit alles kan controleren
■ Je nooit precies weet waar ze zich ophouden
■ Je nooit precies weet wat ze per ongeluk tegen komen
■ Je nooit weet wat er gebeurd
■ je nooit weet wat er gebeuren kan.
■ Je nooit weet wat ze doen, aan de andere kant heb ik veel vertrouwen in mijn kind. We spreken er vaak over.
■ Je nooit weet wat ze doet
■ Je nooit weet wie er aan de andere zit. Maar ik vertrouw mijn dochter want we praten er veel over
■ Je probeert zoveel mogelijk te blokkeren
■ je soms rare verhalen hoort
■ Je toch bij sommige games , apps etc niet weet wie er mee kijken
■ je vaak ellende leest over ongewenst gedrag en ongewenste personen waar men niets vermoedend contact mee

heeft. Zou in ons gezin net zo kunnen voorkomen en moet er niet aan denken. Hou hem daarom goed in de
gaten en wil op de hoogte zijn van wat hij allemaal aan het doen is.

■ Je vaak gekke dingen leest. Maar niets zelf meegemaakt.
■ Je van alles hoort dat gebeurt
■ je van alles hoort over internet gevaar ed. ik waarschuw hem ervoor en stel vragen over zijn online spelers. ook

geef ik aan dat deze spelers volwassenen kunnen zijn en dat hij geen camera en gegevens mag doorgeven.
■ Je weet niet altijd wie er aan de andere kant van het scherm zit
■ Je weet niet altjd war ze doen
■ Je weet niet wat ze tegenkomen
■ Je weet niet wie ze aanspreken of wat er door andere gestuurd word
■ Je weet nooit met wie hij te maken heeft
■ Je weet nooit waar hij terecht komt
■ Je weet nooit wat er gebeurt omdat je er niet altijd zicht op hebt
■ je weet nooit wat er kan gebeuren
■ je ze niet 24 uur in de gaten kan houden
■ Kan toch verrassend zijn mensen doen rare dingen
■ kinderen de impact van sociale media nog niet doorzien.
■ kinderen op deze leeftijd nog zo naief zijn
■ kinderen weten tegenwoordig alles te achterhalen , filmen alles en zetten vaak ongewenst en onwetend dingen

op internet.dat is schadelijk omdat dit nooit van zijn leven meer te verwijderen is en dat vindt ik wel erg
bedreigend

■ Kinderen zelf niet het besef hebben hoe gevaarlijk sommige platformen kunnen zijn
■ Men skip net zo makkelijk naar iets anders.
■ Mensen zijn niet te vertrouwen en kinderen geloven soms alles als het mooi ingepakt wordt
■ Mijn dochter is open en eerlijk over haar sociale media gebruik
■ Mogelijkheid van chat tijdens games. Maar we hebben dit wel besproken
■ niet alles controleerbaar is
■ Niet alles inzichtelijk is. Wat ze doen.
■ Niet alles is te controleren
■ Niet alles ziet
■ Niet altijd bij zijn

Terre des Hommes – Online veiligheid – mei 2021 - pagina 19



■ Niet altijd controle
■ niet altijd weet wat ze doen
■ niet altijd weet wie ze tegen kan komen op internet
■ Niet altyd weet hoe ze gaat reageren op berichten
■ Niet bewust van de risico’s
■ niets is zonder risico
■ Nu is ze nog niet met sociale media etc bezig, maar als dat wel komt, maak ik me daar wel wat zorgen over.
■ Nvt
■ Omdat de controle kwijt is. Niet teveel zorgen omdat we er open over kunnen praten. Ook wat zorgen omdat het

vaak een manier is om belangrijkere dingen voor hem uit te schuiven
■ OMDAT ER ALTIJD IETS KAN FOUT GAAN
■ Omdat er veel nep is tegenwoordig wat er steeds echter uit ziet. En beïnvloedbaar
■ Omdat hij de meeste gevaren kent, maar niet alle
■ Omdat hij niet altijd kan overzien naar welke Website hij wordt toegeleid
■ Omdat ik haar niet altijd in de gaten kan houden en zij wel vrij actief is met allerlei games ed.
■ Omdat ik niet altijd zie wat hij doet
■ omdat ik niet precies weet wat ie wel en niet ziet
■ Omdat ik niet weet wat hij doet op internet
■ Omdat ik niet weet wat ze allemaal doet
■ Omdat je er geen zicht op hebt
■ Omdat mijn dochter niet alles goed kan beoordelen op goede en foute zaken en ik er niet altijd bij ben.
■ Omdat ze alles kan zien wat ze wil.
■ Omdat ze veel tijd achter pc/laptop/mobiel besteed
■ ondanks dat je veel dingen hebt geblokkeerd en mogelijk toch iets onveilig is.
■ Ondat je niet weet wie er aan de andere kant van het scherm zit
■ onwetenheid van hem
■ onze dochter tofch wel wat naief is en makkelijk beinvloedbaar
■ Onze zoon gaat hier verstandig mee om, wij zijn hier heel open over
■ Ook al zoeken ze er niet naar ze worden toch geconfronteerd met dingen die ze niet willen.
■ Op deze leeftijd laten ze niet alles meer zien
■ Rare dingen gebeuren op internet
■ Rare snuiters zitten er op
■ sociale media voorlopig niet geïnstalleerd worden
■ Sommige mensen zich anders voor doen dan ze zijn, mannen die zich voor doen als 13 jrige jongen bijvoorbeeld
■ Soms dingen ziet waar hij nog te jong voor is.
■ Soms niet zie wat hij doet
■ Te vaak te lang
■ Te vrij
■ tegenwoordig is geen filter
■ tegoed van vertrouwen kan ik een gevaarlijke situatie terecht komen
■ Teveel
■ Teveel op het scherm.
■ teveel op internet verkeerde invloed
■ Tot nu toe gaat het goed maar je kan zomaar in een val trappen
■ Vaak open medium
■ Veel achter ipad
■ Veel en langdurig gebruik
■ Veel gevaren
■ Veel onbekende gevaren dreigen, wel goed dat er aandacht op school hiervoor is
■ verkeerde sites
■ Verliest zichzelf teveel in spelletjes
■ vertrouwd?
■ Volwassen genoeg
■ Wat er kan gebeuren
■ Wat ziet ze allemaal
■ We alles afgeschermd hebben en haar daar continue in controleren en begeleiden
■ We er veel over praten en hij weet wat wel en niet kan/mag
■ We goede afspraken hebben gemaakt wat wel en niet mag op internet, en altijd vragen stellen als iets vreemds

gebeurt
■ We goede afspraken hebben.
■ We hebben goede uitleg gegeven en afspraken gemaakt. Daarnaast hebben we een kinder beveiliging erop

zitten. Maar helemaal uitsluiten kun je de risico’s niet.
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■ we hebben het haar uitgelegd en Google Family geïnstalleerd, ze speelt ook alleen 'onschuldige' spelletjes.
Tegelijkertijd hebben wij géén 100% zicht op wat ze allemaal doet!

■ We hem wel de gevaren proberen te leren, maar dat geeft geen garantie
■ We het in de gaten houden, maar je kan misschien niet alles tegen houden.
■ We het wel goed controleren en in de gaten houden maar internet blijft gevaarlijk wat dat betreft
■ we kijken mee
■ we leggen onze kinderen goed de gevaren van het internet uit. Maar er zijn gekken genoeg op het internet
■ We meekijken en erover praten.
■ We ook niet alles kunnen zien
■ We proberen het wel in de gaten te houden, maar hij is vooral bezig met games met vrienden en zit vooral

gewoon thuis.
■ We proberen zoveel mogelijk de activiteiten in kaart te hebben
■ We wel van alles afgeschermd hebben maar mijn gevoel toch zegt dat je niet alles kunt voorkomen
■ We weten nu nog wat ze doet online, maar ze gaan van alles per ongeluk tegen komen
■ we ze er wel voor waarschuwen, maar dat het snel gebeurd is op sociale media
■ Weet helaas niet altijd wat hij online doet
■ Weet niet precies wat ze doet
■ Weinig zicht op
■ Wij als ouders niet altijd zien wat ze doet, we praten wel veel met haar, en wijzen haar op gevaren.
■ Wij hem willen beschermen tegen online pesten, oplichting en volwassen content.
■ wij op jonge leeftijd al met hem over de gevaren op internet praten
■ wij over alles openlijk kunnen praten, wij vanaf kleinsafaan de nadelen en gevaren van het internet hebben

besproken en dat nog steeds doen, dingen hebben benoemd en besproken die not done zijn op sociaal media en
dat dit er na 1 stommiteit altijd op zal staan. Maar ook wel een beetje zorgen omdat je nooit weet welke situaties
zij tegen zullen komen!

■ wij wel heel voorzichtig zijn, maar je weet maar nooit hoe gewiekst criminelen zijn.
■ Wij zien wat zij doet en checken wat zij doet
■ You tube is een open riool.
■ Ze begrijpt de gevaren van het internet, maar is nog te jong om daar altijd aan te denken en smoezen van

onbekenden, die kwaad willen te herkennen
■ Ze bijdehand is ,maar gevaar op de loer ligt
■ Ze dingen ziet die nog niet voor haar bestemd is
■ Ze er steeds meer mee kunnen
■ ze er veel en vaak op zit
■ Ze er zo veel tijd aan besteden
■ Ze erg goedgelovig is
■ Ze geneigd is om content op te zoeken die niet geschikt is voor haar leeftijd
■ Ze hier heel verantwoordelijk in is en we goede afspraken hebben. Maak me een beetje zorgen over de toekomst.

Hoe zal het gaan op het middelbaar onderwijs?
■ Ze in de puberteit erg beinvloedbaar zijn
■ Ze is behoorlijk verantwoordelijk. We checken daarbij haar telefoon regelmatig. Verder heeft ze haar social media

account onder dat van mij dus kan ik daar ook controleren.
■ Ze is zelf ook achterdochtig
■ Ze kent grote verantwoordelijkheid en we wijzen haar regelmatig op eventuele risico's
■ ze komen overal op tegenwoordig
■ Ze kunnen dingen tegenkomen die je niet wilt dat ze doen of zien
■ Ze langzaamerhamd steeds meer gaat ontdekken
■ ze makkelijk te beinvloeden zijn
■ Ze meestal wel zegt waar ze mee bezig is en met wie maar helemaal zeker weet ik het niet. Het is een puber!
■ Ze niet alles nog
■ ze niet alles weet maar ik heb vertrouwen dat als er iets mis is, vraagt ze advies
■ Ze niet kan lezen en daardoor mogelijk verkeerde links aanklikt. Erg beveiliging op telefoon
■ Ze nog niet beseft wat voor verrotte wereld internet kan zijn
■ Ze nog niet betekenissen van bepaalde woorden kent die ze per ongeluk kan Googlen.
■ Ze nog te misleiden zijn
■ ze op een leeftijd is dat ik niet meer mee kan lezen
■ Ze soms dingen zien waar ik het niet altijd mee eens ben.
■ ze steeds meer gebruik maakt van haar tablet, stapje voor stapje krijgt ze iets meer vrijheid.
■ ze toch niet wil horen wat haar moeder wil
■ Ze toegang hebben tot ongeschikte materialen
■ Ze vaak ook z0nder toezicht op internet zit
■ Ze van allerlei mannen aandacht kan krijgen
■ Ze veel gebruik maakt van social media
■ Ze veel op internet zit en ik er weinig zicht op heb.
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■ Ze via instagram en youtube nu al van alles bekijken wat niet voor hun leeftijd bedoelt is
■ ze weet heel goed haar mannetje te staan,maar iedereen kan wel een keer iets vervelends tegenkomen.Ook is zij

online gepest drie jaar geleden en daar heeft ze nu nog last van.
■ Ze weet niet allemaal wat ze precies doet
■ ze weet van de gevaren, maar sommige sites zijn toch verleidelijk
■ Ze weet wat ze doet. Ik controleer ook, maar zeker weten doe je het nooit
■ Ze wel dingen opzoekt, maar ik ben er wel bij.
■ ze wel goed nadenkt wat ze doet
■ Ze wel goed op de hoogte is maar je weet maar nooit
■ Ze wel goed oplet, maar er ook veel mis kan gaan
■ ze wellicht niet door hebben wat alle gevaren zijn. Ik snap best dat ze eens naar seksuele films kijken maar ik

bedoel dan meer over oplichting, pinshing e.d.
■ Ze zelf ook heel voorzichtig is en als ze het niet vertrouwd meteen aan mij vraagt.
■ Ze zich niet volledig bewust zal zijn van de gevaren.
■ ze zich snel laat overhalen
■ Ze ziek is
■ Ze zien alles
■ Ze zijn kwetsbaar op deze leeftijd, hoe zeer we ze ook voorlichten
■ Ze zit er nu nog niet zoveel op, maar het trekt wel
■ Zijn meer gestoord mensen
■ zitten veel schurken op...
■ Zoveel gekken op internet
■ Zoveel sites

3.4 Niet echt zorgen, omdat:

■ .
■ .
■ .
■ Afgeschermde accounts met alleen maat leeftijdsgenoten als vriend
■ allebei onze 16 jarige dochters waarschuwen ons als ze het niet vertrouwen.
■ Alleen youtube
■ Altijd toezicht
■ Dat nog erg beperkt is
■ Denk dat het wel goed komt
■ dochter bewust is van risico's
■ Doet er nog weinig mee
■ Eij het zoveel mogelijk in de gaten houden
■ Enkel Netflix kijkt
■ er goede communicatie is, en ze goede voorlichting heeft gehad
■ Er wordt gecontroleerd
■ Gaat redelijk gied
■ het een intelligente jongen is
■ Het gebruik van internet en social media op afstand worde gecontroleerd via FamilieLink
■ Het is een verstandige jongen en hij is erg open naar ons toe wat dat betreft
■ Hij er goed mee omgaat en we vaak er over praten
■ Hij - tot nu - alles wat hij tegenkomt en niet vertrouwt of raar vind of vreemd, met mij deelt.
■ Hij alleeb op YouTube zit
■ hij beperkt gebruik maakt van internet en nooit in een andere kamer dan de woonkamer, dus mocht hij per

ongeluk op iets raars stuiten dan is er een volwassene in de buurt.
■ hij best wel verstandig is
■ Hij besteden verstandige puber is en geen ondoordachte acties doet. Als hij twijfelt over iets legt hij het ons

voor.
■ Hij bewust is wat hij doet
■ Hij daar niet actief mee bezig is
■ Hij deelt wat hij doet/bezoekt
■ Hij duidelijk de regels kent, Wij hem controleren.
■ Hij een oudere broer en zus heeft
■ Hij een soort analist is als die ergens naar op zoek is en vraagt daarna ons erbij
■ Hij eigenlijk altijd in de kamer zit war ik toezicht heb. En als er iets is dan zegt hij dat ook altijd.
■ hij er heel verantwoord mee omgaat. Veel vragen stelt als hij het niet begrijp en niet zo maar allees blindelings

accepteerd
■ Hij er heel verstandig mee omgaat

Terre des Hommes – Online veiligheid – mei 2021 - pagina 22



■ Hij er weinig gebruik van maakt en veel met ons overlegd
■ Hij erg voorzichtig is en wij hem steeds in de gaten houden
■ Hij gamet vooral, zit niet heel veel op social media
■ hij gebruikt het niet echt
■ Hij geen contact heeft met vreemden en niet actief is op fb . Speelt op ps en met school vrienden
■ Hij geen gebruik maakt van Social media en verder heeft hij content filters voor o.a. YouTube
■ Hij geen rare dingen doet
■ Hij geen social media gebruikt en alleen gebruikmaakt van internet voor schoolopdrachten
■ hij geïnformeerd is door ons ouders wat de gevaren kunnen zijn en dit ook bij ons aan mag geven als hij ergens

over twijfelt.
■ Hij goed weet wat wel en niet kan en mag
■ hij goed weet wat wel en niet mag en kan, hij is heel open naar mij toe en zegt het ook als er iets gebeurt is. ik

denk dat ik me over een jaar of drie meer zorgen maak omdat hij dan stoer wil doen en niet alles meer verteld.
■ Hij heel eerlijk is. En als er iets is of gebeurt dat hij dat thuis zeker verteld
■ hij heel serieus is
■ Hij heel verstandig is voor zijn leeftijd en geen gekke dingen doet
■ Hij heel voorzichtig is.
■ Hij het alleen gebruikt als ik er ook bij ben en hij bovendien goed voorgelicht is.
■ Hij het zelf ook goed door heeft
■ Hij hier verantwoordelijk mee om gaat. Bij twijfel vraagt en niet doet.
■ Hij inder toezicht op internet gaat
■ Hij inmiddels wel weet hoe internet werkt.
■ Hij is best verstandig
■ Hij is heel nuchter
■ hij is op de hoogte
■ Hij is verantwoordelijk
■ hij is verstandig
■ Hij is zelf erg voorzichtig
■ Hij laat zien wat hij doet
■ Hij loopt niet in 7 sloten tegelijk
■ Hij maakt daar geen gebruik van
■ Hij niet in 7 sloten tegelijk loopt
■ Hij niet onverantwoordelijk is. Wanneer er gekke dingen zijn geeft hij dat aan en kijken we er samen naar
■ Hij niet op social media mag
■ Hij niet veel internet
■ Hij niet veel vrije tijd heeft om online te zijn
■ Hij niet zo actief is qua Social media
■ Hij nog vooral onschuldige dingen bekijkt en we redelijk intensief meekijken
■ hij normaal gebruik maakt en geen websites heeft met een bepaald standpunt of vlog oid
■ hij nu wel oud genoeg is
■ Hij tot nu toe verstandig is, en altijd vraagt als hij iets niet vertrouwt
■ Hij veel liever buiten speelt
■ hij veel verantwoordelijkheidsgevoel heeft
■ Hij verantwoord is
■ Hij verstandig is
■ Hij verstandig is
■ hij verstandig is
■ Hij verteld als er iets ‘raars’ gebeurt.
■ Hij vrij voorzichtig is met wat hij doet
■ Hij weet er meestal goed mee om te gaan
■ Hij weet exact wat hij kan en mag
■ hij weet hoe er jmee om te gaan
■ hij weet waar hij op mag van ons
■ hij weet wat die doet
■ hij weet wat hij doet
■ hij weet wat hij doet.
■ hij weet wat hij wel of niet mag en verschilde site s zijn voor hem afgeschermd
■ Hij weet wat ie doet
■ Hij weet wat kan en mag en we houden hem in de gaten
■ hij weet wat wel en niet kan en waar hij op moet letten
■ Hij weinig actief is op sociale media .
■ Hij weinig sociale Media kanalen gebruikt
■ Hij wijs id
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■ Hij zelfstandig genoeg is om het verschil tussen goed en slecht te zien
■ Hij zelfverzekerd is en goed in contact is over wat hij doet en waar
■ hij zit niet vaak op internet
■ hijverstandig genoeg is
■ Hoop dat hij weet wat hij doet
■ Hou het in de gaten
■ Ik al vanuit “haar” ervaring heb mee gemaakt dat als ze twijfelt of iets zuiver is ze meteen aan de bel trekt
■ Ik alles check en beveiligd
■ Ik alles controleer, en de afspraak is dat ze eerst moet vragen of iets mag. Fb en instagram heb ik zelf ook op

mijn mobiel met haar account
■ Ik alles in de gaten hou
■ Ik alles regelmatig check
■ Ik alles wel in de gaten hou
■ Ik bepaalde restricties heb aangezet omtrent online
■ Ik check zijn telefoon
■ ik controleer mijn dochter, geen openbare profielen zichtbaar
■ Ik controleer wat mijn dochter op internet doet
■ Ik daar eigenlijk niet zo veel over na denk
■ ik de tijd per dag beperk, hij (nog) geen eigen mobiel heeft en ik inzicht in heb wat hij doet
■ Ik denk dat hij verstandig genoeg is om zichzelf niet in gevaarlijke situaties te storten
■ ik denk dat mijn zoon hier goed mee om kan gaan
■ Ik denk dat ze dat heel snel door heeft waneer iemand geen goede bedoelingen heeft
■ Ik denk dat ze verstandig bezig is op internet
■ Ik dezelfde account ook op mijn mobiel heb
■ ik er boven op zit
■ Ik er op vertrouw dat hij weet wat hij doet
■ Ik er vanuit ga dat hij er verstandig mee omgaat
■ Ik haar alles duidelijk heb uitgelegd over de gevaren wil niet zeggen dat het niet gebeurd maar ik vertrouw haar
■ Ik haar goed begeleid heb hierin
■ Ik haar goed heb voorgelicht over de mogelijke gevaren
■ Ik haar goed vertel wat de risico's zijn
■ Ik haar in de gaten hou en we er regelmatig over praten
■ ik haar telefoon kan bedienen met familylink...apps blokkeren of tijdslimiet opzetten. ook is ze niet actief op

soscial media
■ ik haar vertrouw
■ Ik haar vertrouw, alhoewel je alles wat online gebeurt niet kunt vertrouwen
■ ik heb hem goed opgeleid voor de gevaren
■ Ik heel veel heb afgeschermd voor hem en hij voor veel dingen eerst toestemming van mij nodig heeft om er

uberhaupt in te komen
■ Ik hem controleer
■ Ik hem daar wegwijs in hebt gemaakt
■ ik hem er op heb gewezen welke gevaren er schuil kunnen gaan op internet en k redelijk bij houd wat hij doet op

internnet
■ Ik hem goed begeleid hierbij
■ ik hem hierin vertrouw, hij is op dit gebied heel ver
■ Ik hem open opvoed en we alles bespreekbaar maken
■ Ik het in de gaten hou
■ Ik het in de gaten houd
■ ik het meeste wel zie
■ Ik hier regelmatig over spreek met mijn zoon en hij niet heel veel op zijn telefoon/laptop zit
■ Ik hou goed in de gaten wat hij doet. Geen social media, alleen games
■ Ik hou het een beetje in de gaten
■ Ik hou het in de gaten en gaat goed
■ Ik houd het goed in de gaten
■ Ik kijk regelmatig mee
■ Ik mag altijd meekijken wat hij doet op de computer
■ Ik meestal wel op let.
■ Ik merk dat hij verstandig met dingen om gaat en mij verteld als er iets raars gebeurd.
■ Ik met haar praat over de gevaren die er zijn.
■ Ik met mijn dochter praat over de gevaren van internet en dat begrijpt ze heel goed
■ Ik mijn dochter erg vertrouw. Bij ieder gek dingetje komt ze me om raad vragen of het wel klopt en normaal is
■ Ik regelmatig check wat ze doet
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■ Ik regelmatig mee kijk en mijn dochter heeft laten blijken naar mijn toe te komen bij bijzondere dingen die zij
tegen komt

■ Ik serieus denk dat ze mijn normen en waarden heeft aangenomen. Natuurlijk zal er wel eens iets zijn.... maar
alsnog, ik vertrouw haar dat zij de juiste keuzes maken.

■ Ik toezicht heb
■ Ik van alles op de hoogte ben
■ Ik vertrouw haast
■ Ik vertrouw op haar gezond verstand en we regelmatig gesprekken hebben over veilig internet/social media
■ Ik vertrouwen in hem heb
■ Ik veryrouw m
■ Ik weet dat hij verstandig omgaat hiermee. We spreken hier ook regelmatig over met elkaar
■ Ik weet wat hij doet en dat prima gaat.
■ ik weet wat hij doet en waar hij op internet te vinden is
■ Ik weet wat hij doet/kijkt op internet.
■ Ik weet wat ie doet
■ Ik weet wat ze doet
■ Ik weet wat ze doet.
■ Ik zelf erg goed controleer wat er gebeurd
■ Ik zelf it-er ben en heel goed weet hoe het internet werkt en dit ook heb uitgelegd aan mijn dochters
■ Ik zicht heb op zijn gebruik
■ Ik zie alles wat hij op social media doet
■ Ik zie wat hij doet. Hij heeft nog geen mobiele telefoon dus het blijft bij gamen en YouTube kijken.
■ Iknjeb in de gaten hou
■ internet wordt beperkt
■ Is er bewust mee bezig
■ Is verstandig
■ je kunt jezelf en je gezin niet voor alles wapenen, we zijn eerlijk tegen de kinderen en lichten ze in over risico's

en vertrouwen erop dat ze er dan zo goed als hen lukt, gebruik van maken
■ Maak me niet zo’n zorgen
■ Mijn dochter alles deelt wat ze ziet of doet en waar ze op zit
■ Mijn dochter bekend is met de negatieve kanten van het gebruik van de sociale media
■ Mijn dochter is goed geïnformeerd over de gevaren
■ mijn dochter nog geen sociale media heeft en ze alleen online mag als wij in de buurt zijn.
■ Mijn dochter wel weet wat de gevaren kunnen zijn.
■ Mijn kind niet op social media zit, ze mag het wel maar wilt dit zelf niet.
■ Mijn kind ons altijd laat weten als er iets vreemds gebeurt.
■ mijn man alles redelijk heeft afgeschermd
■ mijn zoon al heel zelfstandig en wijs is.
■ Mijn zoon niet in 7 sloten tegelijk loopt
■ Mijn zoon niet veel surft op internet en ik hem steekproefsgewijs controleer.
■ mijn zoon niet zo gauw domme dingen zal doen
■ Mijn zoon verstandig kind is en ik zelf goed ingeschoten ben
■ Mijn zoon weet dat hij niet met vreemde mag praten online en geen gegevens mag uitwisselen
■ Niet actief
■ Omdat er goede afspraken zijn gemaakt.
■ Omdat hij altijd heel open is met wat hij doet en meemaakt en niet in 10 sloten tegelijk springt
■ Omdat hij deze dingen niet mag gebruiken
■ Omdat ik er goed toezicht op houd. Wel zorgen voor de toekomst als ze zelfstandiger wordt.
■ Omdat mijn dochter heel veel met mij bespreekt
■ Omdat we alles ingesteld hebben wat hij mag bezoeken en niet
■ Omdat we goed toezicht houden op het internetgebruik en waarschuwen voor de gevaren.
■ omdat ze weet hoe het is
■ Onze zoon springt enorm voorzichtig om met Internet en is erg op zijn hoede. Bij verdachte kwesties alarmeert

hij ons direct.
■ oud en wijs genoeg. Anders vraagt hij het mij wel
■ Probeer hem uit te leggen wat goed is en wat slecht is
■ redelijk afgeschermd en we proberen mee te kijken
■ Slim genoeg en goed voorgelicht
■ Slimme jongen en verteld veel erover
■ social media bij deze tijd horen, en we er thuis over praten
■ Tot nu toe geen rare dingen hoor of zie. Hij is erg alert door voorlichting en ervaring met een klasgenoot
■ Tot nu toe zijn er geen gekke dingen gebeurd. Maar wel zijn ons ervan bewust dat het zo maar kan gebeuren
■ vaak besproken, mijn dochter lijkt verstandig
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■ Veel dichtgetimmerd op zijn iPad
■ Veel toezicht beperkte tijd
■ Verreweg het meeste online gedrag wordt gemonitord
■ verstandig
■ Verstandig genoeg
■ verstandige meid
■ Vertrouw haar wel
■ Vertrouw haar wel
■ we "slechte" sites hebben afgeschermd
■ We altijd heel open en eerlijk zijn over de dingen. Dus de kinderen weten wat ze niet moeten doen, en anders

vragen ze het
■ We bespreken dit geregeld
■ we bespreken veel
■ We best vaak praten over gevaren van social media en ik de indruk heb dat ze er goed mee omgaat.
■ We controle hebben. En ze eerlijk is
■ We controleren het altijd
■ We deels meekijken en ze er zelf verstandig mee omgaat
■ We dit regelmatig bespreken
■ We duidelijke afsprakem hebben overcwagvwel en nuet acceptabel is, en ik vaak mee kijk
■ we duidelijke afspraken hebben over het gebruik van internet, ik met haar praat over de "gevaren" van internet.
■ We er afspraken over hebben gemaakt.
■ We er toezicht op hebben
■ We er vaak over praten
■ we er wel veel over praten
■ We erover hebben gesproken, hij er goed mee om lijkt te gaan, en we er vaak bij zijn
■ We goede afspraken maken. Ze naar mij toe komt met vragen of als ze iets niet vertrouwd
■ We haar goed begeleiden
■ We haar goed hebben voorgelicht en ik regelmatig meekijk
■ We haar goed in de gaten kunnen houden
■ We hebben als oudere ingesteld wat ze wel en niet kan doen op haar ipad
■ We hebben een goed beeld van wat hij online doet.
■ We hebben goede afspraken en spreken er open over
■ We hebben het hier regelmatig over en controleren ook af en toe zijn telefoon.
■ We het internet goed geregeld hebben qua veiligheid
■ We hier duidelijke afspraken over hebben
■ We houden een oogje in het zeil
■ We houden het in de gaten, en hebben erover gepraat wat kan en niet kan.
■ We houden toezicht
■ We in de gaten houden wat hij erop doet en een app erop hebben om te beveiligen.
■ We open daarover praten
■ We praten er veel over, ook over de risico's. Maar je weet natuurlijk niet precies wat ze doen.
■ We praten met onze zoon!
■ we redelijk zicht hebben op wat ze doet en ze ook veel voorlichting krijgt en heeft gehad
■ We regelmatig hier over spreken en keuzes maken
■ We regelmatig met hem meekijken en we internet en internet gebruik regelmatig bespreken
■ We vaak samen doornemen wat er tekoop is online
■ Wij daar over praten met het gezin
■ Wij de controke hebben over wat hij kan zien en wat niet
■ wij een open communicatie hebben en zij het gelijk komt vertellen als iets niet klopt.
■ Wij er met haar over praten en open zijn erover. Ook hebben wij apps qua beveiliging en toezicht.
■ Wij goed inzicht hebben in haar internet gebruik en we er goed met haar over praten.
■ WIj hebben alle controle wat hij doet en legt uit ook wat hij wil doen of heeft gedaan
■ Wij hebben hem goede voorlichting gegeven, die kreeg hij ook op school en daarbij hebben we altijd

leeftijdsrestricties op zijn telefoon gehad en is hij gewoon slim zat.
■ Wij hem alle gevaren hebben verteld en hij het ons meld als er iets gebeurt of ziet wat niet goed is.
■ Wij hem goed begeleiden daarin
■ Wij het regelmatig controleren
■ wij houden alles goed in de gaten.
■ Wij houden redelijk de controle, en zij is ook zelf wel voorzichtig, we praten over de evt gevaren
■ Wij kijken wat zij doet en haar leren over de gevaren
■ wij monitoren alles
■ wij monitoren wat zij op de pc en telefoon doet dmv software.
■ Wij onze dochter goed hebben voorgelicht over het internet qua veiligheid en vertrouwen

Terre des Hommes – Online veiligheid – mei 2021 - pagina 26



■ wij veel met hem praten over de risico's.
■ Wij zien wat hij doet en apps alleen op zijn iPad gezet kunnen worden door een ouder
■ Wij zien wat hij doet op internet
■ x
■ X
■ Xx
■ ze aardig op de hoogte is van de gevaren
■ Ze al eerder nare ervaringen heeft gehad en ze daar van geleerd heeft
■ Ze al veel weet over internet veilig- en onveiligheid, omdat we dat met haar hebben besproken en herhalen af en

toe
■ ze alles verteld wat ze mee maakt
■ Ze beperkt op internet mag en onder supervisie
■ Ze daar redelijk verstandig mee omgaat
■ ze doet het netjes
■ Ze een verstandig meisje is. Ze laat ook vaak zien waar ze mee bezig is.
■ Ze eigenlijk wel weet wat ze doet
■ Ze er bijna niet op zit.
■ Ze er geleerd is er verantwoordelijk mee om te gaan
■ ze er nog niet zo mee bezig is
■ Ze er nog weinig interesse in toont
■ Ze er open mee om gaat
■ ze er verstandig me omgaat
■ Ze er verstandig mee omgaat
■ Ze er verstandig mee omgaat
■ Ze er verstandig mee omgaat
■ ze er voor zover ik dat kan zien verstandig mee omgaat
■ Ze erg verstandig omgaat hiermee
■ ze goed bezig is en als er iets is verteld ze het mij
■ Ze goed op de hoogte is van de gevaren van social media
■ Ze heel goed de regels weet en als ik haar telefoon controleer vind ik niets raars
■ Ze heel open is over wat ze doet
■ Ze heel verstandig is
■ Ze heel verstandig is en heel open
■ Ze is erg open
■ ze is erg open over hetgeen ze laat zien op internet
■ Ze is heel stabiel en netjes
■ ze is redelijk verstandig bezig vind ik...
■ Ze is verstandig en mondig genoeg.
■ Ze kijkt meestal Youtube en ik kijk mee - soms direct of achteraf via de history. Naast Youtube gebruikt ze geen

Whatsapp, SMS of andere messaging-diensten.
■ Ze laat weten wat ze doet
■ Ze me alles verteld als ze iets niet goed vind. Zo is er al een keer iemand geweest die naaktfoto's heeft gevraagd

aan haar, van haar eerdere klas.
■ ze minimaal online is
■ ze na vele gesprekken laat zien dat ze verantwoord omgaat met internetgebruik
■ ze niet op websites komt met gevaarlijke inhoud.
■ ze nog niet echt veel online is
■ Ze nu 17 is. Toen ze nog veel jonger was, vond ik het meer zorgelijk.
■ Ze redelijk verstandig is
■ Ze relatief weinig met sociaal media bezig is en zich bewust lijkt te zijn van de gevaren
■ Ze slim genoeg is en veel bespreekt.
■ ze tot nu toe verstandig doet
■ Ze verstandig is en we monitoren haar
■ Ze vertelt het als er iets niet klopt, of als ze iets niet vertrouwd
■ Ze vooral spelletjes doet. Af en toe youtube
■ Ze weet waar ze op moet letten
■ ze weet waar ze op moet letten en is niet bepaald naief
■ Ze weet wanneer ze ons moet roepen als er iets raars is
■ Ze weet wat de afspraken zijn
■ Ze weet wat de gevaren zijn en we hier normaal over praten
■ Ze weet wat gevaarlijk is.
■ Ze weet wat wel en niet kan
■ ze weet wat wel en niet mag
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■ ze weet wat wel en niet mag en kan
■ ze weet wat wel en niet toelaatbaar is
■ Ze weet wat ze doet
■ ze weet wat ze doet.
■ Ze weet wat ze wel en niet kan en mag benaderen. Ze haalt er ook veel info vanaf wat er in de wereld

plaatsvindt.
■ ze weinig accounts heeft op dat gebied
■ Ze weinig tot geen interesse heeft voor social media
■ ze wel zo'n beetje weet hoe het werkt. Maar toch, het kan fout gaan
■ Ze wijs genoeg is om dit te voorkomen.
■ ze zelf nog geen email adres en social media platform gebruiken
■ Ze zich bewust is van wat er kan gebeuren. Onbekenden last ze niet toe op social media
■ Ze zonder toezicht niet online is. Minimaal online is en niet op sociale media
■ Zij er verantwoord mee om gaat en wij regelmatig hierover het gesprek aan gaan.
■ zij open is over wat zij daar doet en zich bewust is van de gevaren en mogelijk ongewenste/bedreigende situaties

die daar kunnen plaats vinden.
■ zij zich hier zelf goed van bewust is en aan de bel trekt als ze verdachte/onwenselijke dingen tegenkomt

3.5 Helemaal geen zorgen, omdat:

■ -
■ .
■ .
■ Controle
■ Controleer alls
■ gezond nadenkend en communicerende jongen
■ Goede filters
■ Goede uitleg gegeven en bespreken dit regelmatig
■ Haar vader haar volgt op instagram
■ Het gaat goed met haar
■ het niet nodig is
■ Het voor hem de enige mogelijkheid is om contact te hebben met vrienden
■ Hij alleen onder begeleiding op tablet etc kan ivm downsyndroom en beperkingen
■ Hij alles in de woonkamer doet en wij het horen
■ Hij dat alleen niet kan.
■ Hij doet geen rare dingen denk ik
■ Hij goed weet wat wel of niet slim is om te doen en ik hou een oogje in het zeil
■ Hij heeft nog geen toegang tot het internet
■ Hij hiermee hele goed omgaat
■ hij is altijd op de zelfde kanalen.
■ Hij kijkt filmpje op YouTube waar wij bij zijn.
■ Hij op een kindertablet zit.
■ hij precies weet waar hij mee bezig is en er verantwoord mee omgaat
■ Hij verantwoordelijk er mee omgaat
■ Hij verantwoordelijk is en mij laat zien wat hij doet
■ Hij vraagt alles netjes en wij hebben uitgelegd wat wel en niet kan en mag. Daar houdt hij zich echt goed aan.

Als hij iets ziet wat wellicht niet kan komt hij gelijk bij ons.
■ hij weet wat wel en niet mag.
■ Hij zich goed redt en weet wat ie mag doen
■ Houden we goed in de gaten
■ Ik alles in de gaten houdt
■ Ik daar controle over heb
■ ik daar samen met haar open over zijn
■ ik haar internet gedrag via MS family kan volgen
■ Ik haar vertrouw
■ Ik had vertrouw, ze weet wat ze doet
■ Ik heb hem goed uitgelegd heb wat wel en niet mag en waar hij op moet letten
■ Ik heb op de gevaren wijs en hij er weinig gebruik van maakt
■ Ik het check
■ ik let er op
■ Ik meestal met hem mee kijk en we hebben goede afspraken gemaakt nadat we over de mogelijke gevaren

hebben gepraat
■ Ik of mijn vrouw toch toe kijken op wat ze doet
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■ Ik vertrouw haar volledig
■ ik vertrouw mijn kind hierin
■ Ik weet dat ze verstandig is
■ Ik weet wst hij doet op internet
■ Is niet zo actief
■ je ze leert ermee om te gaan
■ mijn beide 16 jarige dochters zouden het wel aangeven als er iets niet goed is.
■ Mijn dochter is erg open
■ Mijn kind echt wel weet wat goed en niet goed is
■ Mijn normaal is
■ Mijn zoon speelt alleen games, geen social media of contact via internet
■ Mijn zoon weet wat hij wel en niet mag
■ Omdat ze best volwassen is voor haar leeftijd.wij waarschuwen ook veel
■ studeert veel
■ Verstandig genoeg
■ We hebben duidelijk afspraken
■ We hebben hem voorgelicht en als er iets is kan hij bij ons terecht voor wat dan ook.
■ Wij deze dingen bespreken.
■ Wij het zelf in de gaten houden. Als zij er niet achter mag is het ook goed en gaat ze wat anders doen.
■ Wij open zijn
■ Ze alles laat zien
■ Ze gaat er verstandig mee om.
■ Ze heel goed de gevaren kent
■ ze heel goed weet hoe ze ermee om moet gaan, goed over alles nadenkt en vrij open naar ons toe is. En

momenteel zich vooral richt op haar examens, waardoor ze niet veel met social media doet.
■ Ze heel goed weet wat sociale media kan doen ivm veiligheid etc en als ze iets niet vertrouwd vraagt ze het eerst

aan een van ons
■ Ze heel open en eerlijk is wat ze doet
■ Ze heel verstandig is
■ Ze moeten in deze tijd zich vermaken en in contact blijven
■ Ze nauwelijks online is
■ Ze nog geheel geen signalen afgeeft dat er iets niet goed zou zijn
■ Ze verantwoordelijk is. Ik alles kan controleren.
■ Ze verstandig genoeg is
■ ze weet van de gevaren
■ ze weet wat ze aan het doen is.
■ Ze weet wat ze doet
■ Ze weet wat ze doet
■ ze weet wat ze doet
■ Ze weet wat ze doet
■ ze weet wat ze doet.
■ Ze zelf wijs en oud genoeg is. En ze meld alles aan ons
■ Zij hier verstandig mee omgaat
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Bij vraag 4

U heeft aangegeven dat u zich heel veel/redelijk veel/een beetje zorgen maakt over de online
veiligheid van uw zoon/dochter. Waar maakt u zich zorgen over? U kunt meerdere antwoorden geven.

Anders, namelijk:

■ alles hierboven is van toepassing. je hoopt dat ze verstandig zijn en je alles zeggen maar dit is altijd een zorg
van een ouder

■ Chatten met vreemden
■ Combinatie van bovenstaande
■ dat hij beelden met geweld ziet
■ dat hij benadert wordt door vreemden en dat hij overgehaald gaat worden om bepaalde dingen te gaan doen, die

hij eigenlijk niet wil doen. Dat kan van alles zijn ook wat hierboven staat.
■ Dat hij slachtoffer wordt van identiteitsfraude
■ dat hij te agressieve beelden te zien krijgt. En later als hij groter is vrees voor mensen met slechte bedoelingen
■ Dat mijn zoon verslaafd raakt aan gamen
■ Dochter maakt nog niet veel gebruik van internet vooral nog filmpje op Videoland en Netflix, overig gebruik

meestal voor school en dan is meestal onder begeleiding van ons als ouders computers zijn ook allemaal in
woonkamer aanwezig zodat er voldoende toezicht is

■ Eigenlijk alles.
■ Geweld
■ Ik weet dat hij geen gekke of domme dingen doet. Maar het kost zoveel tijd, hij wil alles bijhouden. En dat gaat

ten koste van huiswerk.
■ Influencers
■ meegesleept wordt in iets wat niet juist is om niet uit de groep te komen
■ Minder beweging
■ niets want ze vertelt alles wat ze meemaakt
■ Ongewenste beelden te zien krijgt
■ Rare challenges
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Bij vraag 7

Heeft uw zoon/dochter weleens bij u als ouder melding gemaakt van vervelende situaties online?
Licht uw antwoord toe.

Vraag 7.1

Ja, namelijk:

■ -
■ .
■ 2 jaar geleden heeft hij Per ongeluk, via doorklikken iets aangekocht en een ongepaste afbeelding die een

klasgenoot appte, doorgestuurd.
■ Aangesproken worden door iemand op een manier die niet gepast is om een 13 jarige aan te spreken
■ account gehackt
■ Als er in groepen vervelende dingen worden gezegd (ook over anderen).
■ Als er rare dingen gezegd worden
■ Als hij het niet vertrouwd komt hij bij mij
■ als klasgenootjes ruzien in de groepsapp, of op tiktok stomme antwoorden krijgt
■ Als vreemden haar willen toevoegen op sociale media. Of als ze gekke inboxberichten krijgt
■ Bedreigd
■ Bedreigd worden na koop van een artijel.
■ Bedreiging van een klasgenoot
■ bedreigingen
■ beelden met sexuele content als reclame bij games of tiktoks
■ Benaderd door een onbekende met een zielig verhaal waarin hij geloofde
■ Benaderd door vreemde mannen
■ Benaderd door vreemden
■ Benaderd om foto's te delen
■ benaderd voor sex spelletjes
■ bezoek niet gepaste websites
■ bij een online game begon er iemand te schelden
■ bij een zoomsessie werd zijn naam misbruikt
■ bij fortnite, dat er dan een volwassene van alles gaat vragen (bv adres en afspreken)/ via whatsapp heeft hij ook

eens een bericht gekregen om drugs te kopen
■ Cyberpesten
■ cyberpesten in de klas
■ Dat 2 klasgenoten werd gepest in de whatsapp-groep van school. En dat hij door een vreemde benaderd werd

om af te spreken via tiktok.
■ dat een klasgenoot hem ging uitschelden op instagram. Dat heeft hij geblokkeerd en bij de juf gemeld
■ dat er een jongen was die meer wilde op een slinkse manier
■ Dat er een klasgenoot werd gepest
■ dat er iets vervelend over har werd gezegd
■ Dat er in de groepsfase app van de klas gepest werd
■ Dat er spam op haar telefoon kwam
■ Dat gaat jullie niks aan
■ dat hij codes kreeg toegestuurd om te accepteren
■ Dat hij een eng filmpje had gezien op youtube en hij eraan bleef denken
■ Dat hij is toegevoegd door een vreemde en dat er tijdens het gamen berichten zijn verstuurd
■ Dat hij nep berichtjes kreeg.
■ Dat hij op een site terecht kwam met sexueel getinte plaatjes
■ dat hij soms gepest wordt
■ Dat hij spam van sex sites ontvangen had
■ Dat iemand een ander had gepest
■ dat iemand zijn fortnite account wilde kopen voor een bepaalde prijs
■ Dat mijn dochter via Whatsapp vervelende berichtjes kreeg van klasgenoten.
■ Dat n vriendje nare posts plaatste ( nazi's, binladen ed) en beledigende taal bezigde
■ Dat vreemde haar willen toevoegen
■ Dat weet vreemde mensen contract zoeken via nessenger of telegram.
■ Dat ze gebeld word of niet weet wat mee te doen
■ Dat ze gehackt is. Ze is wel eens benaderd via Whatsappje met de bekende truck (nieuw nummer)
■ Dat ze insta account tegenkwam waarin foto's van schoolgenoten gedeeld werden. Dat vond ze er stom
■ Dat ze online pesten waren
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■ De vraag om ongepaste foto’s, porno gevonden, mini stalking door ex vriendje.
■ Dit betreft een situatie van een vriendin
■ Dreigementen van ipadressen hacken. Afspraken maken en er komen mannen ipv van vrouwen
■ Een eng filmpje
■ een eng filmpje wat hij had gekeken
■ Een filmpje gezien die aanzette tot zelfmoord
■ Een man die via marktplaats met haar wilde afspreken om naar een verzorgpaard te komen kijken.
■ Een meisje dat dreigde met zelfmoord
■ Een oudere jongen die wilde aanpappen en haar bang maakte,haar op te komen zoeken wanneer zij niet wilde

afspreken.
■ Een paar jaar geleden werd hij in de klassenapp gepest door klasgenoten
■ een valse ruil in een spelletje waarbij ze niets terug kreeg en erg verdrietig was
■ Een vervelend iemand in de appgroep
■ een vervelende melding onder een filmpje die ze op tiktok had geplaatst, maar niets heel ernstigs
■ een vreemde (voor haar) die bij een chatgroep was bijgevoegd
■ Een YouTube filmpje wat onschuldig leek, maar niet geschikt was voor hem om te kijken
■ Eng filmpje
■ Er is wel eens gedreigd om iets online te zetten
■ Er werd gedreigd door een andere gamer dat hij wist waar hij woonde en hem zou hacken
■ Ex vriend die vervelende berichten over haar rond stuurde
■ Expliciete beelden
■ filmpjes van klasgenoot tijdens thuis scholing
■ Fishing appje. Hij maakte een screenshot zonder het bericht zelf te openen en stuurde het direct door met de

vraag wat hij er mee moest.
■ Foto's van derden die werden gedeeld. Ruzie in chatgroepen waarin lelijke dingen worden gezegd
■ foute afbeeldingen op wassup
■ Gebeld worden door een vreemde
■ Gebeld/geappt worden door vreemden / onbekende nummers.
■ Geblokkeerd worden terwijl ze niks verkeerds deed
■ Gedoe in de groepsapp met klasgenoten.
■ Gedoe in de klasse app
■ gedoe in een whats-app groep.
■ geen vervelende situaties maar ze verteld alles wat ze hoort en ziet op school en ook op internet
■ gehackt tijdens fortnite
■ Geld verzoeken en groepsapp die vervelend was
■ gepest en gescheld van vriendjes in de chat
■ Gepest in de groepsapp van school/ Gehackt/ Gedwongen account te delen van roblox
■ Gepest via een online game, dat hij uitgescholden wordt of ander pestgedrag. Daarnaast op tiktok wel eens een

naakt filmpje enop youtube veel scheldwoorden etc
■ Gevaarlijke challenges.
■ Groepsdruk, benaderingen
■ Hacken
■ Het bestaan van telegram groepen waar hij toegang tot had en waar drugs werd aangeboden
■ Het online pesten heeft zij gemeld.Ook vraagt ze weleens of iets klopt of niet en hoe ze iets vervelends kan

verwijderen
■ Het zien van een eng filmpje op Tiktok
■ Hij had een extra account gemaakt op TikTok die wel openbaar stond
■ Hij heeft ooit een raar eng filmpje gezien op tiktok, waardoor hij niet kon slapen.
■ Hij is jaren geleden wel eens gepest maar zat er niet echt mee.
■ Hij kocht van iemand iets via een spel, die dat niet leverde, maar omdat mijn zoon via paypal betaalde, diende

hij daar een klacht in waardoor hij zijn geld terug kreeg.
■ Hij kreeg een app of hij interesse had in drugs
■ hij kreeg wel is een whatsapp bericht van een onbekend nummer.
■ hij was één keer gehackt op zijn playstation account.
■ hij was zgn 'gescammed' tijdens het online gamen op de Playstation, waardoor hij iemand in goed vertrouwens

digitale items had 'verkocht' maar toen hij ze door had gestuurd is er niet voor betaald en was de tegenpartij
ineens verdwenen.

■ Hij werd benaderd door iemand met sexuele bedoelingen
■ Hij werd weggepest uit een spel. Toen moest hij huilen.
■ Hij wordt gestalkt door een jongen uit t dorp,politie is op de hoogte
■ hooguit als iemand vreemd zou bellen die ze niet kent dat die een keer raar deed omdat hij vond dat hij het

juiste nummer draaide jonger iemand die dit een paar keer deed mijn dochter is zelf capabel om weerwoord te
geven en persoon daarna te blokkeren

Terre des Hommes – Online veiligheid – mei 2021 - pagina 32



■ Iemand als vriend geaccepteerd op facebook, die niet pluis was. Ze heeft dit direct gemeld. We hebben hem
gerapporteerd, maar facebook zag nix wat nier door de beugel kon. We hebben wel contact gehad met andere
ouders van meisjes die hij als vriend had

■ Iemand benaderde hem op een vreemde manier
■ Iemand die bepaalde dingen wilde weten/zien
■ Iemand die hem benaderd met "cadeautjes" via Fortnite
■ Iemand die herhaaldelijk berichtjes stuurde dat hij van haar hield en haar wou volgend op social media. (Dit laat

ze niet standaard toe)
■ Iemand die naaktfoto's vroeg. We hebben toen de politie ingelicht.
■ iemand op school werd online gepest
■ Iemand pestte haar online
■ Iemand schreef als jij nou je buik laat zien dan laat ik ook mijn buik zien
■ Iemand wilde afspreken met haar, dat heeft ze stiekem gedaan, ze was 13, hij 18, ze is toen aangerand. Daarna

geen vervelende dingen meer, nu weet ze gelukkig beter
■ Iemand, een onbekende jongen, die haar via snapchat benaderde met wat koetjes en kalfjes vragen maar

uiteindelijk ook vroeg hoe ze eruit zag en waar ze woonde/op school zat. Heeft ze gemeld bij ons en over
gesproken dat het kan zijn dat dit niet gewoon een leeftijdsgenoot is maar bv een oudere man. Nooit
persoonlijke gegevens uitwisselen. Had ze gelukkig ook niet gedaan.

■ In de groepsapp van de toen nog basisschool werd er een tijd flink gespamd en was het taalgebruik zo nu en dan
behoorlijk vulgair. Hier zijn maatregelen getroffen door de docent.

■ In de groepsapp van school gaat het wel eens mis, qua pesten
■ In de lockdown via teams waren meiden soms heel hard en gemeen naar elkaar toe
■ In een game iemand die constant ongewenste reacties gaf in de chat die erbij zit. Hij heeft deze persoon toen

verwijderd en melding gemaakt.
■ In een Whatsappje
■ Ja als hij iets echt niet vertrouwde kwam hij het bij ons laten zien.
■ Ja een vreemd bericht van een onbekend nummer.
■ Ja gepest te worden
■ ja jongens die bij een app groep kwamen en raar gingen doen. vond ze niet leuk en verwijderde haar zelf uit die

groep
■ Ja rare chats van mannen in spelletjes en die heeft ze gelijk verwijderd
■ Ja rare praat van oudere mannen en dat gesprek handel ik als moeder dan af in haar naam.
■ Ja toen ze nog op ticktok mocht had ze een naar filmpje gezien
■ Ja, door charters op discord en Reddit
■ ja, van belachelijke filmpjes die door mensen gemaakt worden, vaak met een content die ook voor volwassenen

al misselijkmakend zijn, dit is helaas zelfs ook gericht op kinderen
■ Jongens die vervelende dingen schreven
■ Klasgenoten gepest werden
■ klasgenoten sturen vervelende dingen
■ kleine zaken meestal onderlinge woordewisellingen
■ Lastig vallen door jongens
■ 'maar in positieve zin. dat een chatvriend een zelfmoordbrief had gepost.meteen stappen ondernomen
■ malafide verkopers,nep
■ medlingen die hijzelf ongewenst vindt
■ Met een onterecht betaling die hij m oest verrichten
■ Met name bij whats ap gebruik bj het uitpraten van ruzies
■ Moest een foto sturen
■ Naakte mensen in een chatroom. Vragen om een foto van haar buik
■ Naaktfoto
■ naaktfoto van een man
■ Naaktfoto van vreemden
■ Naaktfoto's die hij doorgestuurd kreeg, rondgingen in WhatsApp groep
■ Naaktfoto's krijgen
■ Nare filmpjes. Onaardige klasgenoten
■ Nare opmerkingen
■ Negatieve reacties die hem kwetste
■ Niet echt een vervelende situatie, maar hij meld het altijd even als iemand hem op roblox toevoegt die hij niet

kent.
■ Omegle was een man die zn geslachtsdeel liet zien
■ Onbekende die contact zoekt
■ Ongepaste foto's die zij kreeg toegezonden
■ Ongevraagd toevoegen, vreemde berichtjes omtvangen
■ ongewenste links krijgen
■ Online pesten
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■ Online pesten
■ Online pesten
■ Online pesten
■ online pesten; (nep)nieuws berichten die haar overstuur maken
■ Op jongere leeftijd op school via ipad onderwijs vervelende mails naar docent gestuurd vanuit andersmans

account. School heeft dit te hard aangepakt destijds door het juridisch als fraude te benoemen ipv misbruik, wat
het overigens ook niet was.

■ Op roblox
■ opgelicht door een andere speler van een online spel
■ Over de rechten om muziek ed te gebruiken van anderen
■ Over een challenge Blue whale (oid) vriendinnetje was daar erg bang van geworden
■ Over pestgedrag wat een klasgenoot betrof
■ Pest gedrag
■ Pest gedrag
■ pest gedrag bij online spelen
■ Pest gedrag in de chatroom van school toen hij nog thuis educatie kreeg
■ Pest gedrag in whatsapp groep
■ Pest gedrag online
■ Pest gedrag van ander meisje in whatsapp
■ Pest gedrag van andere kinderen
■ Pest gedrag van klasgenoten
■ Pesten
■ pesten
■ pesten
■ Pesten
■ Pesten
■ Pesten door en bij anderen, vond hij lastig om mee om te gaan
■ Pesten door klasgenoten
■ Pesten en ongewenst gedrag op discoard
■ Pesten in app
■ pesten in de groepschat op de online leeromgeving van school
■ Pesten in de whats app groep van school.
■ Pesten in groepsapp
■ Pesten in groepsapp
■ Pesten in online games
■ pesten in whatsappgroep van haar klas
■ Pesten of WhatsApp
■ pesten plaatjes geforward krijgen met opesterig plagerig gedrag, niks ergs, kinderen doen dat onderling
■ pesten via whatsapp
■ pesten via whattsapp
■ pesten, benadering door oudere mensen, pesten van klasgenoten
■ Pesten, foto's van haar verspreiden, gebeld en geappt worden met rare dingen door onbekenden
■ Pesten, gevolgd door onbekende personen
■ Pesten, ontvangen van naaktfoto's
■ Pesten, vreemde vragen, uitnodigingen van vreemden
■ Pesten.
■ Pesterijen en lelijke reacties op haar eigen posts of reacties
■ Pesterijen en sexueel getinte prive berichten
■ pesterijen in groepsapps school
■ Pesters
■ Pestgedrag
■ pestgedrag
■ Pestgedrag
■ pestgedrag door kinderen onder elkaar in een (school) groepsapp
■ Pestgedrag en vervelende spam
■ Pestgedrag in de klassen app
■ pestgedrag in een groepsapp
■ pestgedrag op school
■ Pestgedrag van anderen naar anderen
■ Pestgedrag van een groepje naar een andere leerling toe in een klas App groep
■ pestgedrag van een schoolgenootje via Snapchat/whatsapp
■ Pestgedrag via online spellen. We hebben hier samen over gesproken. Onze zoon ziet niet goed het verschil

tussen positieve en negatieve aandacht en dat proberen we hem wel te leren
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■ Pestgedrag via whatsapp-groepen over haar of over anderen
■ Pestgedrag Whatsapp
■ Phishing
■ phishing sms-jes van de bank
■ Phishing. En online schelden
■ Poging tot phishing, benaderd door dubieuze figuren
■ Porno berichten van onbekenden
■ Porno gekregen via " vrienden"
■ Porno gezien
■ prive
■ Raar bericht
■ Random mensen die seksueel getinte gesprekken willen beginnen
■ Rare berichtjes van oudere jongens/mannen
■ Rare filmpjes
■ Rare groepsapp van de klas
■ rondsturen van een seksueel georiënteerd filmpje in de groep chat van school
■ Ruzie onder klasgenoten op Whatsapp
■ Ruzie op what’s app. “Indringers” bij online lessen
■ Ruzies in de klassenapp
■ Ruzies via whassup
■ Schelden
■ Schelden,
■ Schelden, of in online games met meerdere bekende spelers wordt de naam genoemd
■ Seksistische opmerkingen op roblox
■ Sturen van foto's
■ tegen haar zin in een gekke foto geappt naar een vriendinnetje omdat het 'stoer' was volgens een andere

vriendin. Gelukkig niet naar anderen en meteen verwijderd. Tevens heel veel spijt erna
■ toen er een probleem was bij een vriendin van haar
■ Twee jaar geleden is mijn zoon via social media afgeperst en heeft door het bellen van een telefoonnummer bijna

1000 euro aan de afpersers betaald. Uiteindelijk kwam hij radeloos naar ons toe. Uiteindelijk hebben we daar
aangifte van gedaan.

■ uitgelachen worden tijdens game op de PS
■ Uitschelden in Fortnite
■ Van onbekende prive berichten krijgen. Of gebeld worden.
■ van tijd tot tijd pesten vooral
■ Vervelend bericht via WhatsApp, nare uitnodiging via een chat van een spel
■ Vervelend gedrag
■ Vervelende appjes in de groepsapp van de klas
■ Vervelende berichten. Spam
■ vervelende filmpjes van haar doorgestuurd en gedeeld
■ vervelende gesprekken via whatapp, een klasgenoot die slachtoffer was geworden van naaktfoto via internet

verspreiden
■ vervelende groepsapp berichtjes
■ vervelende kinderen die dreigende berichten stuurden
■ Vervelende opmerkingen in de groepsapp van de klas, niet tegen mijn zoon maar naar een andere leerling
■ Vervelende situaties betrekking ruzietjes met meidengroepen
■ Vervelende, kwetsende opmerkingen
■ Verzoek tot aan foto mbt tot kleding
■ Via online sessie op school werd ingebroken en niet wenselijk materiaal verstuurd
■ Via tiktok iets gelezen wat ze eng vond
■ Via whats app lastig gevallen worden door klasgenoten die het niet konden verkroppen als hij geen zin had om te

spelen
■ Via WhatsApp in een groep werden kinderen gepest.
■ Via WhatsApp.
■ Vind ik prive
■ Vooral over pestgedrag
■ voorgeschotelde naaktbeelden
■ Vragen stellen hoe oud ze is en wat ze doet.
■ Vreemde gesprekken
■ vreemde sms berichten van onbekenden, roddels in de klassen app-groep
■ Vreemde vriendschapsverzoeken, vragen om persoonlijke foto's, verontrustende berichten
■ Vriendschapsverzoeken of berichtjes van onbekenden.
■ Vriendschapsverzoeken of volgverzoeken van onbekende mannen.
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■ Wanneer hij een melding van de beveiliging ontving. Bij grof of seksueel taalgebruik (klasgenoten) .
■ Wat gepest via Teams
■ Weet ik niet meer
■ Weet niet meer welk platform. Mijn zoon heeft t afgekapt.
■ Wel eens ruzie online in een spel vroeger nu niet meer
■ WhatsApp van klas was wat onrustig
■ wij hebben vanaf het begin afgesproken dat we nooit boos zullen worden als ze bij ons zullen komen als ze op

een of andere manier in de shit terecht zijn gekomen door een foute beslissing. liever bij ons komen als verder
weg zakken in de shit. Dan moet je er dus ook wel houden als dat gebeurd anders zullen ze het nooit een tweede
keer doen.

■ Ze had op Tik Tok een fimpje gezien wat ze eng vond
■ Ze komt wel eens met vriendschapsverzoeken van mensen die ze niet kent en vraagt dan wat ze daar mee moet
■ Ze kreeg in een chatbox een raar berichtje , toen hebben we een gezamenlijk plan gemaakt en dit werkte
■ Ze kreeg vervelend contact met iemand die haar vroeg een naaktfoto te sturen
■ Ze maakt altijd melding als ze vrienden verzoeken krijgt van onbekende personen.
■ Ze werd gepest. En kwam hiermee naar mij toe

Vraag 7.2

Nee, maar ik ken wel andere kinderen bij wie dit is voorgekomen, namelijk:

■ ..
■ ander kind benaderd door vreemde man
■ Bedreigingen
■ benadering via onbekend persoon.
■ Chantage
■ Dat een onbekende een vriendschapsverzoek deed
■ Dat ze geconfronteerd werden met kinderporno filmpjes die doorgestuurd zijn onder klasgenootjes
■ dat ze gevraagd werden door anderen om pikante foto's te sturen
■ de dochter van een kennis is een paar jaar terug benaderd en uitgedaagd tot sexy foto's en handelingen voor de

webcam, waar ze eerst in mee ging en het pas met d'r moeder deelde toen het heftiger werd... Dit verhaal heb ik
destijds bewust met mijn dochters gedeeld.

■ Die Corona hadden en verkeerd mee werd omgegaan
■ Dochter
■ Een ander meisje uit zijn klas werd buitengesloten in de school groepsapp
■ Een buirmeisje die op jonge leefdtijd naakt foto van zich heeft verstuurd
■ een naakt foto verstuurd naar een onbekende.
■ Een oudere dochter die via social media werd lastig gevallen
■ een vriend is opgelicht voor € 5.000
■ Filmpjes van anderen die doorgestuurd werden, was niet de bedoeling
■ Foto,s laten sturen van ontbloot bovenlichaam
■ Gebeld worden door onbekende nummers
■ Gepest
■ haar broer (mijn zoon) had een incident op whatsapp
■ In de groepsapp van de klas wordt weleens gepest, mijn zoon heeft nog geen telefoon.
■ Ken verhalen van verspreiden foto's
■ Kinderen waaraan ik lesgeef als docent
■ Klasgenootje
■ Klasgenoten die elkaar het leven zuur mk via whatsapp of chat van instagram
■ klasgenoten van mijn zoon
■ komt gelukkig niet voor
■ Mijn andere zoon, die werd gehackt omdat hij geen geld wilde betalen aan iemand.
■ Mijn dochter
■ Mijn dochter
■ Mijn dochter is gepest
■ Mijn oudste dochter is lastig gevallen dooreen volwassen man.Ze was toen 8. Hij wilde haar seksuele handelingen

laten doen
■ Mijn zoon is langere tijd geleden wel eens bedreigd/ gepest via Whatts app. Mijn zoon zijn gedrag veranderde,

dus ik keek stiekem in zijn telefoon en kwam er op die manier achter. Het ging om klasgenoten, dus ik heb een
mail naar de leraar/mentor gestuurd, inmiddels was mijn zoon zelf al naar de leraar/mentor toe gegaan en waren
ze al bezig aan een oplossing.

■ Naaktfoto rondgestuurd, online pesten, Oudere man die zich voordeed als een jonge jongen
■ Naaktfoto van een meisje die hij kende werd ook naar hem doorgestuurd.
■ Naaktfoto van een meisje via whatsapp
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■ Naaktfoto’s die gestuurd zijn naar een vriendin
■ Naaktfoto's die zijn doorgestuurd en pesterijen
■ Nep berichten, niet afkomst van wie ze zeggen
■ Niet echt. Beetje gezeik onderling in de klas tijdens lockdown. Mijn zoon deed niet mee maar er werd behoorlijk

hard op de man ‘gepeeld’
■ niet gebeurt
■ Ongewenste video's van een ander maken en online zetten
■ Online pesten
■ online pesten
■ Online pesten
■ Online pesten
■ Online pesten (werd klassikaal besproken)
■ online pesten, foto's doorsturen
■ Online pesterijtjes
■ Online treiteren via spel
■ Pesten
■ Pesten
■ pesten en rare filmpjes doorsturen
■ Pesten online
■ Pesten via Whatsappe
■ Pesten, chantage, vragen naar foto's
■ Pesterijen tijdens spelletjes
■ Pestgedrag
■ Pestgedrag social media
■ Prive
■ Seksueel getinte foto's en filmpjes
■ Stiekem gefilmd in de klas en rondgestuurd
■ sturen van naaktfotos.
■ Tik tok filmpjes die gepubliceerd werden. Online pesten en buiten sluiten
■ Trainer van mijn stiefzoon die ongepaste gesprekken had met hem
■ van kinderen uit de vriendenkring van mijn dochter.
■ verspreiding filmpjes, vragen om naaktfoto
■ Versturen van foto's
■ vervelende chats (schelden, uitsluiten) via Whatsapp
■ Vervelende foto's, pestgedrag etc.
■ Volwassene die zich als over voordoet
■ vreemde vriendschaps verzoeken van meisjes die meer willen
■ Vriendinnetje van nichtje is via Snapchat benaderd door een in haar ogen verdacht persoon ('catfisher'). Ze heeft

deze persoon uiteindelijk geblokkeerd.
■ Vriendjes van hem
■ Ze zien dan ongewenst enge filmpjes
■ Zie eerdere antwoord, ik zelf ben vooral bang voor de toekomst, nu hou ik het weg. 'ik het nu zelf beperk maar

veel schokkende dingen hoor over kinderen waarbij het niet beperkt wordt. Zelfmoordfilmpje op tiktok, seksueel
getinte berichten op tiktok en instagram. Depressies door ideaalbeelden.'

■ Zijn zus heeft een keer een naaktfoto van een twintiger toegestuurd gekregen en was toen erg van de kaart

Bij vraag 8

Wie zouden er volgens u actie moeten ondernemen om de online veiligheid van kinderen in Nederland
te waarborgen? U kunt meerdere antwoorden geven.

Anders, namelijk:

■ Datingsites
■ De grootste verantwoordelijkheid ligt bij de makers van de social media zelf !
■ De kinderen zelf hebben tot op zekere hoogte op een oudere leeftijd ook een beetje verantwoording
■ De ouders en het kind zelf
■ De ouders zelf
■ Google als dat mogelijk is, aangezien alles via het web gaat.
■ Hoe meer kinderen weten over de gevaren, waar ze op moeten letten en hoe ze er vervolgens mee om moeten

gaan, hoe beter. De hele maatschappij is erbij gebaat als we kinderen goed opleiden en bewust maken van de
gevaren.

■ Iedereen
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■ Iedereen natuurlijk! Het zijn onze kinderen.
■ Ik denk dat vooral de kinderen zelf goed na moeten denken en enkel in contact moeten zijn met bekende
■ Ik weet het eigenlijk niet, je kunt wel alles verbieden maar ze weten alles te omzeilen, zeker als ze het echt

willen
■ Influencers op Insta: niet dat mijn zoon er veel volgt maar deze mensen kunnen wel veel duidelijk maken bij hun

volgers. Als is Bilal daar dan weer een slecht voorbeeld van ;-)
■ internetproviders
■ kind als eerste melden aan ouders
■ Kinder programma's kunnen hier al op jonge leeftijd informatie over geven, zoals bij Sesamstraat of bij Zapp

programma's.
■ kinderen zelf
■ ook de host van internet die moeten zorgen dat mensen die internet als spam gebruiken eraf gehaald moeten

worden of melding hiervan maken
■ tv spotje
■ Veel meer uitleg en kennis verspreiden onder ouders.
■ Waarborgen hoeft niet maar informeren ligt bij ouders en school
■ waarborgen kan niet maar je kan er op de sociale media wel genoeg op benadrukken dat bepaalde handelingen

niet handig of not done zijn. Dit mag best shokkend gebracht worden.
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