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Samenvatting & tips - Online Weerbaarheid J/M - maart 2022 
Bewust Online 
 
Toon interesse in de belevingswereld van leerlingen 
✓ Laat je door leerlingen bijpraten. Bijvoorbeeld met de les “Online introductie – wie ben ik online?”  

Leer ze woorden geven aan wat ze zien en doen online. Stel ze daarom vragen: 

- wat doe je graag online? 

- wat maak je mee op [naam platform]? 

- wat vind je er leuk aan? Wil je mij dat laten zien? 

- wat vind je er minder leuk aan? Wil je mij dat laten zien?  

✓ Verdiep je in de apps die ze genoemd hebben. Bedenk hier nieuwe vragen bij en ga de dialoog met ze aan 

(waar/niet waar of goed/niet goed). Bijvoorbeeld Snapchat 

- mijn snapscore is hoger dan 10.000 

- op Snapchat hou ik elke dag mijn streak bij 

- iedereen die mij volgt op Snapchat kan mijn snapmap zien 

✓ Bespreek actuele ontwikkelingen rondom thema social media en vraag naar meningen en ervaringen. 

✓ Bijblijven? Volg ook (hun) nieuwsbronnen NOS Stories, Mashup, Jeugdjournaal, #uitgezocht 

✓ Maak vooraf afspraken over gedrag op social media: https://www.socialmediaimpact.nl/blog/les-over-

netiquette-omgangsvormen-op-internet/ 

 

Grensoverschrijdende stickers en memes 
✓ (2019) RTL nieuws – wat scholieren delen in appgroepen 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4950311/whatsapp-groepen-scholieren-pubers-

kinderporno-onthoofdingen  

✓ (2019) Memes als satire https://www.socialmediaimpact.nl/blog/memes-als-satire/  

✓ (2020) Online pesten en groepsgedrag https://www.socialmediaimpact.nl/blog/online-pesten-en-

groepsgedrag/ 

✓ (2020) Digitale stickers: waar eindigt de grap? https://www.socialmediaimpact.nl/blog/digitale-stickers-

waar-eindigt-de-grap/  

 

Pesten & uitsluiten 
✓ (2021) Buitensluiten op social media: https://www.socialmediaimpact.nl/blog/buitensluiten-op-social-

media/  

✓ Het is belangrijk om met leerlingen te praten over wat ze online doen en meemaken.  

- wat doe je als er iets gebeurt waar je van schrikt? Kun je een voorbeeld noemen? 

- wat doe je als je ergens boos om wordt? Bijvoorbeeld als iemand jou uitscheldt? 

- wat doe je als je ruzie krijgt met een klasgenoot op [naam platform]? 

- wat doe je als iemand online pest? Heb je dat wel eens meegemaakt? 

- wat doe je als er iets gebeurt waar je over twijfelt? 

✓ Oefen samen hoe leerlingen kunnen handelen in geval van lastige online situaties en vragen. 

✓ Nee = ok. Nee krijgen = ok (leer ze incasseren). Nee=nee (niet doordrammen). Dit geldt ook online. 
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Challenges & Squid Game 
✓ (2021) Influencer over de schreef: https://www.socialmediaimpact.nl/cyberpesten/influencer-over-de-

schreef/  

✓ (2021) Hoe Squid Game het klaslokaal binnenkomt: https://www.socialmediaimpact.nl/blog/hoe-squid-

game-het-klaslokaal-binnendringt/  

 
TikTok 
✓ (2021) Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/acties/tiktok  

✓ (2020) Hoe TikTok de muziekindustrie verovert - https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/hoe-tiktok-

de-muziekindustrie-verovert~v250777/  

✓ (2020) NOS Stories: Kijkt China mee met jouw TikTok | de waarheid over TikTok 

https://www.youtube.com/watch?v=qczB-iaQoP4  

✓ (2021) HLN.be - https://www.hln.be/internet/anonieme-chatwebsite-omegle-populair-bij-jonge-

kinderen-waar-kinderen-gaan-volgen-groomers~af1e59c2/  

✓ (2022) TikTok Live Battles en gifts - https://nos.nl/artikel/2419547-kritiek-op-tiktok-om-battles-het-is-

gewoon-geld-schooien 

 
Verdieping online grensoverschrijding 
✓ Online shaming het PO en VO – artikel - https://pointer.kro-ncrv.nl/kwart-van-basisscholen-heeft-te-

maken-met-online-shaming  

✓ Online shaming in het PO en VO onderzoeksrappport - https://www.duo-onderwijsonderzoek.nl/wp-

content/uploads/2021/12/Rapportage-KRO-NCRV-Pointer-Online-shaming-20-december-2021.pdf  

✓ Nederlands Jeugdinstituut voor ouders - https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/seksuele-

opvoeding-van-jonge-kinderen  

✓ Nederlands Jeugdinstituut voor professionals - https://www.nji.nl/grensoverschrijdend-gedrag/hoe-

bespreek-ik-seksualiteit-grenzen-en-zorgen  

✓ Zapp.nl – Je lijf is van jou – voorlichtingsvideo’s voor basisschoolleerlingen - 

https://www.zapp.nl/programmas/je-lijf-is-van-jou  

✓ Sense.info – voor al je vragen over seks - https://sense.info/nl  

✓ Klokhuis – je lijf is van jou - https://www.hetklokhuis.nl/dossier/161/je-lijf-is-van-jou  

✓ Hulpsite bij online seksueel misbruik – Helpwanted: www.helpwanted.nl 

✓ Informatie over sexting: www.houhetlekkervoorjezelf.nl  

✓ Generatie Ja En? - https://www.generatiejaen.nl/  

✓ Kattenfilmpjes Denk 2x na voordat je deelt: Veilig Internetten - veiliginternetten.nl  

✓ Slachtofferhulp Nederland – gratis online cursus – oordeel uit, aandacht aan: 

https://www.slachtofferhulp.nl/oordeeluit/#test  

✓ Webinar Sekse en het internet – online geweld: https://act4respect.nl/   
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Informatieve sites  
✓ Hoezo Mediawijs - www.hoezomediawijs.nl 

✓ Trimbos Instituut - gamen info - https://www.gameninfo.nl/   

✓ Veilig Internetten - veiliginternetten.nl 

✓ Hulpsite - Meldknop:  www.meldknop.nl 

✓ Hulpsite – Helpwanted: www.helpwanted.nl 

✓ Informatie en hulpsite - Vraaghetdepolitie: www.vraaghetdepolitie.nl 

✓ Social Media Impact – cyberpesten - www.socialmediaimpact.nl/category/cyberpesten/ 

✓ Media Ukkie Dagen (25 maart 2022) - https://www.mediaukkiedagen.nl/  
 

LVB 
✓ Kenniscentrum LVB - https://www.kenniscentrumlvb.nl/product/hoe-was-jouw-dag-online/  

✓ Leuker online – site met vragen over LVB en internet - https://www.leukeronline.nl/  

✓ Steffie.nl - https://www.steffie.nl/eenvoudige-websites/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen? Neem contact op:     Op de hoogte blijven? 
Klaartje Schüngel      - LinkedIN/company/social-media-impact 
www.socialmediaimpact.nl     - Twitter/@kschungel 
klaartje@socialmediaimpact.nl    - Instagram/@socialmedia.impact 
        - Blogs/socialmediaimpact 
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