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Lesdoelen

Leerlingen weten dat internet en social media leuke en

minder leuke kanten in zich hebben.

 Leerlingen benoemen hoe zij internet en social media

op een leuke en veilige manier kunnen gebruiken.



Leerlingen erkennen het belang van zorgvuldig

omgaan met het plaatsen van persoonlijke

gegevens/foto’s op social media en internet.

 Leerlingen kunnen elkaar tips geven om mediawijs met

social media en internet om te gaan.



Leerlingen weten aan wie ze hulp kunnen vragen als

het online mis gaat.
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Internetvrienden

Seksuele weerbaarheid

Veel mensen hebben een computer thuis. Via internet of mobiele telefoon kun je leuke
berichtjes, foto’s en video’s sturen naar mensen die je kent. Je kunt ook nieuwe vrienden
maken, samen muziek luisteren en je eigen ‘style’ laten zien. Vandaag gaan we kijken wat je
online allemaal kunt, wat leuk is, wat minder leuk is en hoe je veilig met internet en social
media om kunt gaan.

Wat doe jij online?

 45 min 

Dit hoofdstuk gaat over de online mogelijkheden. Leerlingen denken na over hun online gedrag en de risico’s die hieraan
kunnen zitten.

Dia 1

Vandaag gaat de les over internet, social media, apps en andere online media waarop je met vrienden in contact kunt zijn
of kunt komen. We praten met elkaar over wat leuk is en wanneer het niet leuk meer is. Zodat je met veel plezier en zonder
zorgen kunt appen, chatten en meer. Veel mensen hebben een computer thuis. Via internet of mobiele telefoon kun je leuke
berichtjes, foto’s en video’s sturen naar mensen die je kent. Je kunt ook nieuwe vrienden maken, samen muziek luisteren en
je eigen ‘style’ laten zien. Vandaag gaan we kijken wat je online allemaal kunt, wat leuk is, wat minder leuk is en hoe je veilig
met internet en social media om kunt gaan.
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Dia 2

Speel het stellingenspel op de volgende dia's. Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze
NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback
gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de gestelde vraag. 

Dia 3

Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen
niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de
gestelde vraag.

Dia 4

Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen
niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de
gestelde vraag.
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Dia 5

Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen
niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de
gestelde vraag.

Dia 6

Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen
niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de
gestelde vraag.

Dia 7

Laat de leerlingen gaan staan als ze JA kunnen antwoorden en zitten als ze NEE kunnen antwoorden. Laat de leerlingen
niets tegen elkaar zeggen, maar alleen observeren. Lees de feedback gezamenlijk en ga eventueel in gesprek over de
gestelde vraag.
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Dia 8

Sluit de ijsbreker af met de vragen op de dia. Vraag door met behulp van onderstaande vragen:

Waarom gebruik je deze applicaties?

Wat is er leuk aan de applicaties die je gebruikt?

Wat kan een risico zijn bij het gebruik van deze apps? 

Sluit je weleens online vriendschappen? 

Wanneer accepteer jij een vriendschapsverzoek online?

Wanneer weiger je een vriendschapsverzoek?

Dia 9

Bekijk het filmpje met de leerlingen en laat de leerlingen daarna voor zichzelf op werkblad ‘Hoe mediawijs ben jij (situaties)’
antwoorden formuleren. 

Dia 10

Bespreek het filmpje aan de hand van de vragen en werkblad ‘Hoe mediawijs ben jij (situaties)’ klassikaal na.
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Dia 11

Start een groepsdiscussie aan de hand van de vinkvraag. Vraag door met behulp van onderstaande vragen:

verandert de situatie als het gaat om een onbekende?

wat zou je in zo’n situatie kunnen doen?

wat vinden jullie van de tips in het filmpje?

hebben jullie zelf nog andere tips?

Dia 12

Vraag de leerlingen wat ze deze les geleerd hebben. Open een tekenblad over de dia heen en nodig de leerlingen naar voren
om op het digibord te schrijven wat zij geleerd hebben. Bespreek de werkvorm na en vul aan waar nodig. 

Tip 1Tip 1
Tip: Laat de leerlingen hun antwoorden op een post-it schrijven en verzamel de post-its op een groot vel papier.
Verzamel soortgelijke post-its bij elkaar en maak met elkaar een aantal ‘regels’ voor veilig internet. Schrijf deze op het
grote vel papier en hang dit in de klas.

Tips & Tricks

 45 min 

Hoe ga je veilig om met internet en de verschillende apps om met elkaar te communiceren.
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Dia 13

Deel de leerlingen in groepen van vier. Geef elke groep een groot blanco vel papier. In het midden van het vel schrijven de
leerlingen ‘Tips om veilig te internetten’. De leerlingen verzinnen in de groepen tips om veilig te internetten en schrijven deze
op de vellen.

Dia 14

Start een groepsdiscussie, gebruik de vragen op de dia en het werkblad ‘Tips en tricks om veilig te internetten’. Geef de
leerlingen het werkblad mee naar huis en/ of gebruik één van de optionele werkvormen.

Dia 15

Sluit de les af: Het is leuk om via internet (facebook, twitter, whatsapp, snapchat) berichten, foto’s en video’s te sturen naar
mensen die je kent. Je kunt samen muziek delen en laten zien wie je bent en waar jij van houdt. 
Bedenk je hierbij dat veel mensen dit kunnen zien, dus ook mensen die jij niet kent. Door te weten hoe je op een veilige
manier gebruikt kunt maken van het internet, kun jij met plezier internetten zonder in situaties terecht te komen die niet
veilig zijn. En zonder dat mensen dingen van jou zien die privé zijn. 
Mocht het ooit zo zijn dat er op het internet iets gebeurt wat voor jou niet prettig voelt of over jou grens is gegaan, vertel dit
dan altijd aan een volwassene die je vertrouwt (ouders, leraar). Door dit te vertellen kan de ander jou namelijk helpen.
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TipTip
Tip: Geef de groepen een extra opdracht, bijvoorbeeld: groep één bedenkt tips om veilig te internetten over het plaatsen
van foto’s en filmpjes, groep twee over chatten, groep drie over gebruik van de webcam, groep vier over
profielinstellingen en groep vijf over ‘welke app voor welk gesprek?’. 

In het woordweb opent het woord ‘Veilig internetten’. Groepeer de tips van de leerlingen eventueel, met de categorieën:

Open een tekenblad over het woordweb heen. Vraag van elke groep één leerling naar het digibord en laat deze leerling
een aantal tips van zijn groep opschrijven. Bespreek de uitkomsten klassikaal na. 

Foto’s & filmpjes
Chat
Cam
Profielinstellingen
Welke app voor welk gesprek? 

Muismat of poster

 30 min 

Knutselopdracht

Dia 16

Bij deze optionele werkvorm kunt u kiezen uit twee varianten, afhankelijk van het budget. Bij beide varianten hebben de
leerlingen een leuk aandenken aan de les en een geheugensteuntje voor tijdens het internetten.

Variant 1: 

Variant 2:

Koop voor elke leerling een blanco muismat waar u zelf een afbeelding in kunt schuiven.

Print voor elke leerling werkblad ‘Tips en tricks’en de overige tips en afspraken die u tijdens de les heeft
gemaakt. 



Schuif deze in de blanco muismat of laat deze op de mat printen. 

Laat de leerlingen een poster maken met daarop alle regels, tips en afspraken die jullie gemaakt hebben over
veilig internetten. 



De poster kunnen jullie in de klas ophangen. 
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Dia 17

Sluit de les af: Het is leuk om via internet (facebook, twitter, whatsapp, snapchat) berichten, foto’s en video’s te sturen naar
mensen die je kent. Je kunt samen muziek delen en laten zien wie je bent en waar jij van houdt. Bedenk je hierbij dat veel
mensen dit kunnen zien, dus ook mensen die jij niet kent. Door te weten hoe je op een veilige manier gebruikt kunt maken
van het internet, kun jij met plezier internetten zonder in situaties terecht te komen die niet veilig zijn. En zonder dat mensen
dingen van jou zien die privé zijn. Mocht het ooit zo zijn dat er op het internet iets gebeurt wat voor jou niet prettig voelt of
over jou grens is gegaan, vertel dit dan altijd aan een volwassene die je vertrouwt (ouders, leraar). Door dit te vertellen kan
de ander jou namelijk helpen.
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Afsluiting

Het is leuk om via internet (facebook, twitter, whatsapp, snapchat) berichten, foto’s en
video’s te sturen naar mensen die je kent. Je kunt samen muziek delen en laten zien wie je
bent en waar jij van houdt. Bedenk je hierbij dat veel mensen dit kunnen zien, dus ook
mensen die jij niet kent. Door te weten hoe je op een veilige manier gebruikt kunt maken van
het internet, kun jij met plezier internetten zonder in situaties terecht te komen die niet veilig
zijn. En zonder dat mensen dingen van jou zien die privé zijn. Mocht het ooit zo zijn dat er op
het internet iets gebeurt wat voor jou niet prettig voelt of over jou grens is gegaan, vertel dit
dan altijd aan een volwassene die je vertrouwt (ouders, leraar). Door dit te vertellen kan de
ander jou namelijk helpen.

TipTip
Een leerling kan een persoonlijk verhaal delen over iets wat hij of zij heeft meegemaakt online. Als er sprake is van
chantage, bedreiging, naaktfoto’s of filmpjes of nepprofielen kunt u en de leerling dit melden via www.helpwanted.nl.
Betrek de ouders hierbij.
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