
Dag 1: 
Zo blijft het leuk online

Dag 1: Debat



Extra vragen

● Is jouw profiel openbaar of privé? Waarom?
● Wat zijn de voordelen van een privé/openbaar profiel?
● Wat zijn de nadelen van een privé/openbaar profiel?



Extra vragen

● Hoe kan je herkennen dat een profiel echt/nep is?
● Ben jij al eens in contact gekomen met een nepprofiel? 

Zo ja, wat heb je dan gedaan?
● Wat kan je doen als een nepprofiel jou een verzoek stuurt?
● Wat kan je doen als je een nepprofiel hebt geaccepteerd?



Extra vragen

● Wat is een goed wachtwoord?
● Wat kan er gebeuren als je je wachtwoord deelt?
● Waarom en met wie zou je je wachtwoord delen?
● Wat kan je doen als je je wachtwoord deelde, maar je 

hebt er spijt van?
● Een sterk wachtwoord is belangrijk, maar wie heeft er 

al gehoord van tweestapsverificatie? Hoe werkt dat?



Dag 1: Quiz











Dag 2: 
Weetjes over sociale 
media

Dag 2: Debat



Extra vragen

● Ben jij online altijd jezelf?
● Wat zijn de voordelen van jezelf zijn online?
● Zijn er ook nadelen of risico’s aan verbonden?
● Waarom stellen mensen dingen online soms mooier 

voor dan ze echt zijn?



Extra vragen

● Op welke sociale media heb je een account?
● Waar haal je informatie over hoe sociale media 

werken?
● In vergelijking met je ouders / grootouders / familie: 

hoeveel weet jij over sociale media? Leren zij jou dingen 
of omgekeerd?



Extra vragen

● Ben jij wel eens jaloers op iets/iemand online?
● Hoe zie je dat mensen jaloers zijn online?
● Waarom posten mensen graag leuke dingen? Zoals 

bijvoorbeeld als ze op vakantie zijn of iets nieuw 
hebben?

● Denk je dat mensen ook doen alsof ze leuke dingen aan 
het doen zijn? Waarom zouden ze dat doen?



Dag 2: Quiz











Dag 3: 
Online zoeken

Dag 3: Debat



Extra vragen

● Hoe denk je dat de wereld er zou uitzien zonder 
internet? Wat zou er dan allemaal niet zijn?

● Wat zou je het meest missen moest er geen internet 
meer zijn?

● Zou het leuker of saaier zijn zonder internet?
● Zou naar school gaan nog hetzelfde zijn?



Extra vragen

● Heb jij al eens nieuwe vrienden opgezocht op sociale 
media?

● Waarom zou je iemand die je (nog) niet kent, online 
opzoeken?

● Hoe voel je je erbij dat mensen jou opzoeken?



Extra vragen

● Kan je checken of je online te vinden bent?
● Wie heeft er een eigen account op sociale media? En 

staat dat dan privé of openbaar?
● Zijn er anderen die al foto’s of video’s van jou hebben 

gedeeld? Bijvoorbeeld door vrienden, de 
jeugdbeweging, de sportclub … Wat vind je daarvan?



Dag 3: Quiz









Dag 4: 
Coole dingen online

Dag 4: Debat



Extra vragen

● Speel jij veel online games? Zo ja, welke speel je dan?
● Speel je soms te veel online games? 

Zo ja, wanneer voel je door dat het genoeg geweest is?
● Denk je al eens aan je digitale balans? Wat zijn tips om 

je digitale balans te bewaken?



Extra vragen

● Waarom zou elke school dat moeten hebben volgens jou?
● Kan je een VR-bril ook gebruiken om te leren? 
● Welke technologieën zullen scholen in de toekomst 

gebruiken?



Extra vragen

● Wat is programmeren?
● Wie kan al programmeren en wie wil het graag leren?
● Waarom wil je kunnen programmeren?
● Waar kan je dat als kind al leren?



Dag 4: Quiz









Dag 5: 
(Kinder)rechten in een 
digitale wereld

Dag 5: Debat



Extra vragen

● Wie kan uitleggen wat privacy betekent?
● Vind jij privacy belangrijk?
● Wat doe jij om je privacy te beschermen?
● Wat zijn dingen die je liever niet met iedereen deelt?



Extra vragen

● Moeten ouders toestemming vragen aan hun kind?
● Waarom vind je dat oké of niet oké?
● Wiens ouder deelt soms foto’s van jou?
● Wie heeft er al eens gevraagd aan zijn ouders om een 

foto offline te halen?
● Verandert sharenting naargelang leeftijd? Is het 

bijvoorbeeld meer oké bij jonge kinderen dan bij oudere 
kinderen?



Extra vragen

● Wanneer heb je internet nodig als kind?
● Heb jij toegang tot het internet thuis?
● Wat als een kind geen toegang heeft tot het internet?
● Zijn er plaatsen in de wereld waar toegang tot het 

internet moeilijker is dan hier?



Dag 5: Quiz








