
Wil je toch sexten, doe het dan veilig:

     

       Kom nooit herkenbaar in beeld.

       

       Doe enkel aan sexting met personen

       die je ook offline kent en die je kunt 

       vertrouwen.

       

       Maak met hen duidelijke afspraken:

       niets doorsturen, berichten meteen

       wissen en niet bewaren.

VEILIG SEXTEN
DOE JE ZO

Reageer wanneer anderen een sext

doorsturen en stuur er zelf geen door.

Zonder toestemming een foto van

iemand van iemand doorsturen mag niet.

Denk goed na voor je een foto of filmpje

verstuurt of op sociale media zet.

Toon je seksualiteit en intimiteit voor

elkaar op een andere manier.

Onthoud: sexting is misschien spannend,

maar zeker niet zonder privacy risico!
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VERMIJD
CYBERPESTEN

Denk goed na voor je foto’s en video's

gaat delen op internet.

Gebruik verschillende wachtwoorden.

    

Geef niet zomaar persoonlijke

informatie door aan anderen.
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3 Vraag steeds aan anderen om jouw foto’s

en video’s niet te delen.
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Verwijder personen in je contactenlijst die

je niet kent.

Moedig cyberpesten niet aan: wees zelf

geen pestkop en pest nooit terug!
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       Verzamel bewijsmateriaal door

        schermafdrukken te maken van

        kwetsende gesprekken, berichten,

        foto's of video's.

        Praat erover met een volwassene

        (ouder of leerkracht), toon het

        bewijsmateriaal en ga samen in

         gesprek met de pester(s) om een

        einde te maken aan de pesterijen

        en de kwetsende inhoud offline

        te laten halen. 
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Word je toch gepest?
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HOE HERKEN JE
EEN CATFISH?

Google het profiel eens van deze persoon.

Je zal nooit een echt contact hebben

met de persoon: hij of zij verzint steeds

uitvluchten waarom elkaar ontmoeten

in real life niet mogelijk is.

    

Controleer wanneer het account van de

persoon op Facebook, Instagram of een

ander sociaal netwerk is aangemaakt.
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Doe een zoektocht naar de afbeelding

van de persoon door in de zoekbalk van

Google te kiezen voor 'Zoeken op

afbeelding'. 
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De persoon zal snel beginnen spreken

over relaties, liefde ...

De persoon heeft een vaag profiel:

informatie over zijn achternaam,

geboorteplaats en familieleden zijn

er nergens te vinden.

De foto's van de persoon zijn opvallend:

ofwel zijn ze heel wazig ofwel net heel

professioneel. 
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