
Surfen op het internet biedt duizend-en-een mogelijkheden, maar kan tegelijkertijd een 
uitdagende evenwichtsoefening zijn waarbij jongeren begeleid moeten worden. Kinderen 
en jongeren aanzetten tot een rijk en creatief, maar veilig gebruik van digitale middelen is 
dus noodzakelijk. 

Het is belangrijk om kinderen weerbaar te maken en kritisch te laten nadenken over alles 
wat hun pad kruist. Via deze tool wordt de dialoog over het thema ‘online veiligheid’ 
geopend.

Maak aan het begin van de sessie duidelijke afspraken met jouw klas. Het is belangrijk dat 
iedereen eerlijk is en zichzelf kan zijn.

Geef aan elke leerling in de klas een blije, boze en nadenkende Fuzzy emoticon om uit  
te knippen.

Gebruik de achterkant van de poster om de leerlingen vragen te stellen in verband met 
hun online gedrag. De leerlingen kiezen uit één van deze drie emoticons om aan te geven 
hoe ze over de vraag/stelling denken of hoe ze zich hierbij voelen. Er zijn geen foute 
antwoorden. Ga op basis van de reacties het gesprek met de leerlingen aan. Geef hen 
doorheen het gesprek bijkomende informatie en de uiteindelijke tip. Hang na de les de 
poster op in de klas.

Online versie? www.internetsafeandfun.be/quiz

Interesse in de mediaopvoeding van kinderen en jongeren? Wil je meer te weten komen over wat ze precies allemaal 
online doen, hoe je het gesprek met hen kan aangaan en hun vragen kan beantwoorden? De Clicksafe vormingen kunnen 
je hierbij ondersteunen. Deze opleiding is praktisch van aard en stelt pedagogische tools ter beschikking om onmiddellijk 
mee aan de slag te kunnen gaan. Meer info: https://www.childfocus.be/nl/childfocus-academy

Per leerling een blije, boze
en nadenkende Fuzzy emoticon 
om uit te knippen (zie bijlage).

50 minuten.

• uitnodigen om na te denken over hun 
 online gedrag.
• bewust maken van hun persoonlijke 
 gegevens.
• reflex genereren om na te denken over 
 het delen van persoonlijke gegevens.
• oefenen op een kritische houding ten 
 opzichte van informatie online.
• oefenen op een kritische houding ten 
 opzichte van nieuwe ontmoetingen 
 online.
• durven hulp inschakelen.
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Knip je blije, boze en 
nadenkende Fuzzy 
emoticon uit op 
de stippellijn.
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