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1 Vertel het aan iemand. 

2 Reageer niet op pestberichten. 

3 Stop met chatten met de pestkop  

   of meld je volledig af. 

4 Blokkeer mensen die je lastig 

   vallen of je slecht doen voelen. 

5 Gebruik een nieuwe gebruikers 

   naam. 

6 Maak een nieuw e-mailadres  

   aan, dat je enkel aan vrienden  

   doorgeeft. 

7 Als iemand je online pest, be- 

   waar je de e-mails en berichten. 

 Je ouders of leerkracht. 

 Child focus 116 000 

 www.ecops.be 

 www.clicksafe.be 

 Politie en gerecht. 

Meer hulp vind je op 

www.mijndigitalewereld.nl 
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Zorg dat je wachtwoord niet te achterhalen is. 
 

 

Tips: 
 

Combineer kleine en GROTE letters, met 
cijfers (123) en symbolen (!*’) 

- 
Gebruik niet je naam, favoriete sport, huisdier, ... 

- 
Maak het niet te kort, maar zorg dat je het wel 

kan onthouden. 
 
 
 
 

Onder andere Hotmail en Smartschool kijken 

automatisch de veiligheid van je wachtwoord 

na als je een nieuw instelt. 

 

Phishing 

- Oplichters die proberen te ‘vissen’ naar 

persoonlijke info zoals wachtwoorden,  

adressen, codes van bankkaarten, …  

- Geef je privégegevens dus nooit zomaar 

vrij op het internet! 

- Phishing komt vooral voor op betalende 

websites. 

 

Spam in je mailbox 

- Geef je e-mailadres nooit zomaar door op 

het internet. 

- Antwoord niet op ongewenste e-mails! 

- Maak verschillende e-mailadressen aan 

(bijvoorbeeld 1 voor school en 1 voor privé). 

- Gebruik een goede e-maildienst met spam-

filter, zoals Hotmail/Yahoo/GMail. 

Chat met vrienden die je kent. 
 

Geloof niet altijd alles wat er op de 
chat wordt verteld. 

 
Doe geen dingen voor de webcam 

die je niet leuk vindt. 
 

Zorg ervoor dat je profiel enkel 
zichtbaar is voor vrienden. 

 
Let op met de gegevens en foto’s die 

je verspreidt op je profiel. 


