De digitale wereld van uw kinderen.
internettips voor ouders.
> Privacy op social media sites.
Via Social Media kunnen mensen over de hele wereld informatie met elkaar delen. Maar hoe zorgt u
ervoor dat uw kinderen op internet op een veilige manier met anderen omgaan? Het lijkt misschien
lastig hun persoonlijke gegevens via social media te beschermen, maar met een paar klikken regelt
u al een aantal belangrijke privacyinstellingen.
1. O
 penbaar of privé
Op de meeste netwerksites is voor het profiel
van uw kind standaard maar een minimale
privacybescherming ingesteld. Er zijn twee
basisinstellingen:
• Openbaar: ‘Alles is zichtbaar
voor iedereen’
• Aangepast of privé: ‘Niemand kan iets zien,
behalve de mensen die je zelf opgeeft’
	De eerste stap bij het beschermen van de
privacy van uw kinderen, is erop aan te dringen
dat ze kiezen vooreen ‘aangepast’ of
‘privé’-profiel. Simpel!
2. Blokkeren
Daarna moeten uw kinderen beslissen wie
hun profiel mag zien. Moedig ze aan om
alleen mensen die ze kennen, als vrienden
te accepteren. Als ze ongewild door iemand
anders worden benaderd, kunnen ze deze
persoon altijd blokkeren, zonder dat diegene
daar een melding van krijgt.
3. I nstellingen testen
In de echte wereld hangt de hoeveelheid
informatie die we delen, af van degene met
wie we op dat moment praten. Dit zou ook
voor het profiel van uw kind op netwerksites
moeten gelden. Op de meeste sites heb je de
mogelijkheid in te stellen hoeveel informatie
je wilt delen met bepaalde groepen of
communities. Vaak kun je de privacyinstellingen controleren door je eigen
profiel te zien zoals het aan anderen wordt
getoond. Zo kun je duidelijk zien of er in het
profiel ongewenste informatie verschijnt.

4. T
 agging onder controle
Het gaat bij privacy niet alleen om de
bescherming van gegevens die uw kinderen
zelf op online plaatsen. Ook anderen
kunnen beelden en filmpjes publiceren,
en zonder toestemming de naam van uw
kind hieraan koppelen. Dit wordt ‘tagging’
genoemd. Op de meeste sites kun je de
tagfunctie uitschakelenof kun je ervoor kiezen
dat altijd toestemming moet worden gevraagd
om inhoud te taggen. Dring er bij uw kinderen
op aan deze mogelijkheid in te schakelen,
zodat ze controle hebben over hun reputatie
op internet.
5. Gevoelige informatie bewaken
Last but not least: Als het om echt gevoelige
informatie gaat, zeg dan tegen uw kinderen dat
ze deze informatie niet online moeten plaatsen!

Wilt u meer informatie?
Hulp op het gebied van privacy op Facebook:
		
http://nl-nl.facebook.com/help/privacy

Praktische tips & tricks over veilig internetten:
https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/

Europees netwerk over internetveiligheid
(alleen Engels): www.saferinternet.org
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
bij Ziggo: www.ziggo.com/nl/samenleving

