
Safety 
first

Hoe kan ik online veilig zijn?
Het internet is een geweldige plek. Je kan er nieuwe 
mensen ontmoeten, mensen die je al kent contacteren, 
ongelooflijk veel leren en je supergoed amuseren. 
Maar je moet ook altijd voorzichtig blijven, want er 
liggen grote en kleine risico’s op de loer. BOEH.

diggit



De risico’s voor 
je computer
Net zoals je goed moet opletten wanneer je de straat opstapt, 
moet je ook online altijd een oogje in het zeil houden. Want 
wanneer malware als een Trojaans paard je computer komt 
binnen gehobbeld, kunnen programma’s en mensen met 
slechte bedoelingen binnenkijken en je gegevens misbruiken.

Hoe gebeurt dat dan?
• Via gewone websites die ‘besmet’ zijn
• Via software die niet up to date is
• Via ‘besmette’ bijlagen in je e-mail
• Via social media-accounts die slecht beveiligd zijn
• Doordat je geen antivirusprogramma en/of firewall gebruikt 

Maar aan dat laatste kan je snel een mouw passen! 
Wist je al dat Windows automatisch de programma’s 
Windows Defender en Windows Firewall bevat?

Danger zone!

Malware is de verzamelnaam van allerlei 

schadelijke software. Die kan je computer 

danig in de war sturen en zelfs gevoelige 

informatie verzamelen. Je wachtwoorden 

bijvoorbeeld! Creepy stuff.  

 
Een voorbeeld ervan is een ‘Trojaans Paard’, 

dat eruit ziet als iets heel betrouwbaars, iets 

dat je denkt te kennen. Maar zodra je het 

paard binnenlaat, dan schopt en stampt het 

in het rond. En richt heel wat schade aan in je 

computerstal. 

Een verwittigd kid is er 10 waard!



Hoe werkt 
Windows 
Defender?

1  Typ ‘Windows Defender’ 
in het zoekveld van je 
computerblad links 
beneden en druk op Enter 
(natuurlijk alleen als je 
met Windows werkt, hé).

2  Zo ziet Windows 
Defender eruit.

3  Als er ‘Uit’ staat, kan je 
gewoon klikken op het 
grijze balkje om Windows 
Defender Antivirus te 
activeren.

Fieuw, je hebt je computer 
weer gered! Wat een

digi-held!

4  Nu kan je klikken op 
‘Snelle scan’. Het 
programma zal dan 
besmette bestanden 
opsporen, waarna je 
ze kan verwijderen. 
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Veilig op  
social media
Om mensen met slechte bedoelingen weg te houden van je 
social media, geven verschillende platformen een optie die 
‘tweestapsverificatie’ heet. Moeilijk woord, keimakkelijk in te 
stellen. We kijken even naar Facebook om het uit te leggen.

1  Log in op Facebook en klik 
rechtsboven op het pijltje

2  Kies nu ‘Instellingen’ en dan 
‘Beveiliging en aanmelding’

4  Vink ‘Sms’ aan om de 
veiligheidscode te ontvangen 
op je gsm en klik op 
‘Volgende’

5  Je krijgt nu een code op 
het telefoonnummer dat je 
opgaf. Geef die hier in. Klik 
op ‘Volgende’. Nu staat de 
tweestapsverificatie aan! Nu 
krijg je altijd een code als je 
inlogt van een onbekende 
smartphone of computer.
Extra veilig!

3  Klik in het deel ‘Tweestapsverificatie’ op 
‘Bewerken’ en dan op ‘Aan de slag’



Safety tips voor je computer
Even alles op een rijtje:
• Open nooit een e-mail of bijlage die raar lijkt. Gekke titels, geen onderwerp, onbekende afzenders … gebruik je gezond verstand!• Klik op social media nooit op een link die er raar uitziet. Vraag aan de afzender of de link echt van hem/haar komt!

• Als je op een website persoonlijke gegevens moet ingeven, check dan snel even of er https:\\ staat in de link bovenaan je venster. Zo ben je zeker dat de website goed beveiligd is. En je gegevens in veilige handen zijn. 

Sterk, Sterker, Sterkst

Ssssht ... niet verder vertellen, 

maar een sterk paswoord bestaat 

uit minstens 12 kararakters. En je 

zorgt er best voor dat je een goede 

mix maakt van hoofd- en kleine 

letters, cijfers en speciale tekens. 

MijnHondBl@ft20keer? Makkelijk 

te onthouden, moeilijk te ontcijferen!

Wacht …  
woord!
Een superbelangrijk element 
van je online veiligheid is 
je wachtwoord.

Kies dus niet voor een wachtwoord dat 
iemand heel makkelijk kan raden, zoals:

•  Jouw eigen naam (duh!) of die van je 
huisdier (Sorry, Kelly de cavia!)

•  Je geboortedatum of huisnummer

•  Logische rijtjes zoals ‘abcdef’ 
of ‘54321’.

• ‘paswoord’ of ‘wachtwoord’

Belangrijk: bewaar nooit een briefje 
met je wachtwoord op een zichtbare 
plek! Onthouden is de boodschap.

Je wachtwoord is topsecret!

Geef nooit je wachtwoord aan iemand anders. 

Nooit! Never! Jamais! Ook niet aan je allerbeste 

vriend of vriendin. Jullie zijn heel close, maar je 

wachtwoord is jouw eigen ultrageheim. Je deelt 

toch ook je tandenborstel niet, hé!?



Speurneus!
Op internet gaat er heel wat 
informatie de ronde die totaal 
niet waar is. #FakeNews. Gebruik daarom je gezond verstand als je iets leest wat ongelooflijk lijkt. Je kan altijd dubbelchecken door aan je ouders te vragen of op 

Google op te zoeken. Weet je 
niet hoe? Ga dan naar ‘Gebeten om te weten’!
Ook in een e-mail kan je valse info krijgen. Ooit al gelezen dat een prins uit een ander land 
je zijn fortuin wil schenken? 
Of dat je de lotto gewonnen 
hebt, terwijl je niet eens hebt 
meegedaan? Als het te goed 
lijkt om waar te zijn, is het dat 
meestal ook.

Jij maakt de keuzes

Jij bent de enige persoon die mag 

kiezen wat je wel of niet doet – 

maar je moet natuurlijk wel naar 

je ouders luisteren, kids.  Je bent 

online nooit iemand iets verplicht, 

zelfs niet als je hem of haar zelf 

als vriend hebt toegevoegd. Dus 

als iemand rare foto’s vraagt of je 

bedreigt, negeer of blokkeer die 

persoon dan altijd!

Mag da?  
Kan da?
Hoe hou je jezelf veilig op internet?Je weet 
natuurlijk heel goed wat mag en kan op 
het internet en wat niet. Maar we herhalen 
het toch even. Je weet maar nooit …

Als je niet goed oplet kan je op internet, net 
als in de echte wereld, personen tegenkomen 
die je liever niet wil kennen. Misschien zijn 
het mensen die je grenzen niet respecteren, 
gemeen doen of geld vragen. 
Dit kan je doen om je voor te bereiden.

Ten aanval!



Cyberpesten  
doe je niet!
Is iemand je online aan het pesten of 
zwartmaken? Dan kan je dat gedrag melden.

1  Je vindt een luisterend oor en 
vertrouwenspersoon bij de hulplijn van 
Child Focus: via hun website, telefonisch 
op het gratis nummer 116000, per mail 
of via Facebook.

2  Op de website awel.be kan je een 
mailtje versturen of chatten met 
iemand. Je kan hen ook bellen op 
het gratis nummer 102.

3  Dat kan ook op het 
social media-platform. Op 
Facebook bijvoorbeeld kan je 
niet alleen pestgedrag melden, 
je kan zelfs de hulp inroepen 
van een ouder, vriend of leraar.

Jij bent niet alleen

Heb je toch iets gedaan online 

waarvoor je je schaamt of voel je je 

dom? Aarzel niet, en spreek erover 

met een persoon die je 100% 

vertrouwt, zodat jullie samen een 

oplossing kunnen zoeken. We 

maken allemaal foutjes, toch?



Can you diggit?
Yes, you can!


