Richtlijnen over omgang en gebruik digitale media door
pleegkinderen
Met de toename van het digitale verkeer op het World Wide Web en de daaruit voortvloeiende
noodzaak om de privacy (en veiligheid) te beschermen kent Parlan voor haar professionele
werknemers een protocol internetgebruik. Steeds meer worden we geconfronteerd met
uitwassen van het WEB zoals cyberpesten, digitale stalking en spyware. Hieronder volgen tips
voor pleegkinderen om eens bij stil te staan in het gebruik van het WEB.
De meest belangrijke regel.
Laat nooit je password of creditcardgegevens achter
Denk ook hier eens over na.
Sommige dingen k an je beter privé houden.
Het zien en maken van video’s, foto’s met tekst over jezelf of over je vrienden kan in eigen
kleine kring natuurlijk heel leuk en spannend zijn. Op het Internet ligt dat soms zomaar erg
ingewikkeld. Je weet namelijk nooit wie jouw tekst of afbeelding vindt of wil vinden. Hackers
kunnen veel en sommige bestandjes kunnen een perfecte hengel (phishing) blijken om een
belangrijk paswoord te achterhalen.
Alles wat je op de website zet, kan er door een ander weer worden afgehaald en in een
startpagina worden verwerkt of voor heel andere doeleinden dan dat jijzelf ermee voor ogen
hebt gehad, worden gebruikt.
Je moet dus, als je iets op het net wilt plaatsen, goed weten of het niet in verkeerde handen
kan komen. Als je daar niet zeker van bent, dan kan je jezelf de vraag stellen of je jouw
‘bijdrage’ niet beter in een andere vorm kan plaatsen op het WEB. Misschien kom je er wel op
uit dat je er zelfs beter van af kan zien.
Als je besluit wel te plaatsen, zorg er dan voor dat er niets opstaat waardoor een ‘vreemde’
erachter kan komen wie je bent. Dat kan van alles zijn zoals een autonummerbord,
straatnaambord, herkenbaar gebouw of een schoolfoto waar de schoolnaam op staat.
Hyves, Facebook (maar ook andere media) zijn media waar vaak informatie op staat die over
jou kan gaan. Denk maar aan foto en/of videomateriaal. De kans dat iemand gegevens over
jou kan achterhalen, is dan groter dan je misschien wilt
Wees daarom heel duidelijk in wat je op jouw HYVES profiel laat zien. Laat geen mensen toe
die je niet kent en wees er zeker van dat degene die jij toelaat op jouw Hyves of waar je ook
opzit, ook echt een bekende van jou is.
School weet veel
Scholen geven meestal goede voorlichting in de klas. Het gaat dan niet om hoe een PC in
elkaar zit maar vooral over de gevaren van het World Wide Web.
Je kunt natuurlijk ook via Google eens kijken wat er zoal aan (on)mogelijkheden zijn. Je kunt
vast wel goede sites(www.mybee.nl;) vinden over veiligheid en gevaren van het internet.
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Richtlijnen over omgang en gebruik digitale media voor
pleegouders
Met de toename van het digitale verkeer op het World Wide Web en de daaruit voortvloeiende
noodzaak om de privacy (en uw veiligheid) te beschermen, kent Parlan voor haar professionele
werknemers een protocol internetgebruik. De wet ziet pleegouders als vrijwillige medewerkers .
Daarom informeren wij u over geldende afspraken van het internet gebruik door medewerkers
van Parlan. Daarnaast vinden we het belangrijk u te wijzen op de toegenomen risico’s
verbonden aan het digitaal verkeer.
De meest belangrijke regel is;
Laat nooit je password of creditcardgegevens achter
Sommige dingen k unt u beter privé houden.
Het zien en maken van video’s, foto’s met tekst over uzelf of over uw vrienden kan in eigen
kleine kring natuurlijk leuk en spannend zijn. Bij het World Wide Web ligt dat gecomplic eerd. Je
weet namelijk nooit wie uw tekst, afbeelding of gegevens vindt of wil vinden. Hackers kunnen
veel en sommige bestandjes kunnen een perfecte hengel (phishing) blijken om een belangrijk
paswoord te achterhalen.
Alles wat u op het World Wide Web zet, kan door een ander (hacker of stalker) er worden
afgehaald en in een startpagina worden verwerkt of voor heel andere doeleinden dan dat uzelf
ermee voor ogen hebt gehad, worden benut.
Als u dus iets op het net wilt plaatsen, wees dan zeker dat het niet in verkeerde handen kan
komen. Dat is op het World Wide Web al gauw een fors risico. Met andere woorden bent u in
staat om uw ‘bijdrage’ echt af te schermen voor derden met wie u niks te maken wilt hebben?
Als dat niet kan, vraag uzelf dan af of u uw ‘bijdrage’ wel wilt plaatsen. Als u dat toch wilt, zorg
er dan voor dat er niets opstaat waardoor een hacker of stalker erachter kan komen wie u bent.
Dat kan van alles zijn zoals een autonummer bord, straatnaambord, herkenbaar gebouw of een
schoolfoto waar de schoolnaam op staat. Nogmaals laat nooit gegevens over paswoord of
creditcard op het World Wide Web achter.
Met de opkomst van digitale sociale netwerken (Hyves, MSN spaces, Yahoo communities,
Fora etc) rijst de vraag of en in hoeverre het veilig is om hier gebruik van te maken. Op
dergelijke sites staat vaak veel persoonlijke informatie, zoals foto en videomateriaal. De kans
dat iemand gegevens over u kan achterhalen is dan veel groter dan dat u wenst.
Wees daarom heel duidelijk in de begrenzing en gevaren van het internetgebruik.
Wijs uw pleegkind op de risico’s die verbonden zijn aan het internet. Scholen zijn soms al heel
ver met het voorlichten en bewust maken van hun leerlingen over deze problematiek. Een
interessante site kan zijn www.mybee.nl
Meer w eten? Kijk eens op het internet onder Internet protocol en veiligheid of google naar school en internet veiligheid
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