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1  Dewi en social media

Praten met je 
vrienden op je 

telefoon is leuk.

Het is goed om te 
weten wat je kan doen 

met social media.

En het is goed 
om te weten wat je 

beter niet doet.

Hier lees je hoe 
Dewi het aanpakt.

Dit is Dewi.
Dewi zit vaak op 

social media. 

Dewi en social media
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2  Dewi kiest een profi elfoto

Dewi wil een profi elfoto plaatsen. 
Ze heeft twee foto’s.
Een foto is sexy, ze ziet er uit als een model.
De andere foto is serieus, ze ziet er netjes uit. 
Welke foto zal ze kiezen?
Ze weet het niet.
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3  Dewi en haar moeder bekijken de foto’s

Mam, welke foto zal ik kiezen?

Haar moeder zegt:
Ik zou die serieuze foto kiezen. 
Iedereen kan je foto zien. 
Je vrienden, je buren maar ook iemand die je niet kent.
Bijvoorbeeld een werkgever als je een baan zoekt.
Als je werk wil krijgen dan is dit een mooie foto.

Dewi twijfelt. 
Kijkt een werkgever naar mijn profi elfoto?
Dit is toch voor mijn vrienden? 
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4  Dewi en Jennifer bekijken de foto’s

Welke foto zou jij kiezen voor mijn profi el Jen?

Ik zou echt die kiezen met je haar los. 
Je ziet er goed uit!
Danny vindt deze sexy. 
Als hij die foto ziet vind hij je vast leuk. 

Dewi denkt aan Danny.
Ze wil graag dat hij haar leuk vindt.
Ze heeft haar keuze gemaakt.
Deze foto wordt het, ze zet hem op haar profi el.  
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5  De buurjongen komt op bezoek

Ruben is de buurjongen van Dewi.
Hij komt bij Dewi  langs.
Ruben is een aardige jongen.

Ruben zegt: ik moet je meteen spreken.
Je foto is gebruikt door een website.
Het is een foute dating site.

Dewi kent de site niet!
Maar op de site lijkt het of Dewi zelf een advertentie heeft gezet.
Onder haar foto staat:  
Bel me voor een date!

Dewi schrikt. 
Dat heb ik niet gedaan! 
Hoe komen ze aan mijn foto?
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6  Iedereen ziet je foto

Ruben legt uit: 
Ze hebben de foto van jouw profi el gekopieerd. 
Je hebt een openbaar account.
Iedereen met internet kan in jouw account.
Iedereen kan jouw foto’s zien en doorsturen.
Iedereen kan de foto’s van je account gebruiken en op een andere plek zetten. 
Op een website bijvoorbeeld.
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7  Je foto gaat de wereld over via internet

Social media is internet. 
Internet gaat de hele wereld over. 
Je foto is over de hele wereld te zien.

Als je een foto plaatst op je account dan kan hij wel van je account af.
Maar hij gaat niet meer van internet af.
Als je een foto via een bericht verstuurt gaat hij ook via internet. 
Je kan hem nooit meer echt weghalen.
Denk dus goed na welke foto je op social media plaatst en welke foto je verstuurt.
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8  Dewi doet twee dingen

Dewi verandert haar profi elfoto.
En ze stelt haar account in als privé account.

Om jezelf te beschermen tegen misbruik van je foto’s twee tips:

• Denk goed na voordat je een foto plaatst en vraag advies aan anderen.
 Vraag welke foto het beste is voor op internet.

• Bescherm je account: Maak van je openbaar account een privé account 
 zodat alleen mensen die je vertrouwt je account kunnen zien.

Dit is soms moeilijk. Vraag dan hulp en doe het samen. 
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Belangrijk om te onthouden!

1 Denk goed na voordat je een foto plaatst op social media

• Als een foto of video op internet staat gaat het er nooit meer vanaf. 

• Een sexy foto of een naaktfoto delen kan spannend zijn.
 Maar als iemand later boos op je is kan hij die foto tegen je gebruiken. 

• Zorg dat je niet herkenbaar bent op een naaktfoto.
 Maak bijvoorbeeld een foto zonder jouw hoofd en zonder tatoeages. 

• Stuur nooit een naaktfoto van iemand anders door.
 Het kan erge gevolgen hebben voor die andere persoon en het kan 

strafbaar zijn voor jou.

• Kijk voor meer informatie op:
 https://www.sense.info/seks-en-internet/sexting

 

2 Stel zelf je account in als privé-account of vraag hulp  
als dit niet lukt

3 Dit kan je doen als het is fout gegaan

• Zoek altijd hulp als iemand jouw foto of film verkeerd heeft gebruikt. 

• Lees op deze websites wat je kan doen als het is fout gegaan. 
 https://www.meldknop.nl/
 https://www.helpwanted.nl/
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