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Op 8 februari 2022 is het Safer Internet Day

Op dinsdag 8 februari 2022 vieren we de 19e editie van Safer Internet
Day met acties die over de hele wereld plaatsvinden. Met de slogan
“Together for a better internet” roepen we op deze dag op om samen
te werken om van het internet een veiligere en betere plek te maken
voor iedereen, en vooral voor kinderen en jongeren.

Het Safer Internet Centre Nederland trekt samen met haar partners op
om 8 februari aandacht te vragen voor een beter internet voor
kinderen en jongeren. 

Doe je mee? 

Deel jouw activiteit met #SID2022 of #SaferInternetDay2022.
 

VodafoneZiggo, De
InternetHelden en

Mediamasters
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https://saferinternetcentre.nl/
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ECP en Veiliginternetten.nl: 
DigiDuck

Dit jaar is er samen met S-Unit en met input van Veiliginternetten.nl
en Alert Online weer een DigiDuck uitgebracht. Een speciale Donald
Duck over digiveiligheid en digivaardigheid. Een perfecte manier om
kinderen op speelse wijze te waarschuwen voor cybercrime maar
vooral ook om ze tips te geven om veiliger en leuker gebruik te
maken van internet en sociale media.
De DigiDuck gaat mee naar alle abonnees en wordt via partners van
Safer Internet Centre en de Bibliotheken verspreid onder zoveel
mogelijk kinderen. Lees meer over Safer Internet Day op Safer
Internet Centre Nederland en op Veiliginternetten.nl.

©Disney

Hoe kun je
jongeren

inspireren om
elkaars online

privacy te
respecteren 

Netwerk Mediawijsheid
'Online shaming – Aan de slag met preventie'

Op Safer Internet Day tussen 09.50 en 12.00 uur organiseert Netwerk
Mediawijsheid i.s.m. Helpwanted en Bureau Jeugd & Media deze
netwerksessie. Online shaming komt veel voor onder kinderen en
jongeren; er zijn talloze manieren waarop zij elkaar aan de digitale
schandpaal nagelen. Welke rol kan mediawijsheid spelen om online
shaming te voorkomen? Hoe kun je kinderen en jongeren inspireren
om online elkaars privacy te respecteren en zo shaming geen kans te
geven? Lees over de sprekers en meld je aan.

https://saferinternetcentre.nl/
https://veiliginternetten.nl/safer-internet-day/
https://netwerkmediawijsheid.nl/activiteit/netwerksessie-online-shaming-aan-de-slag-met-preventie/


 
De InternetHelden

Op 8 februari lanceren De InternetHelden, in samenwerking met de
LINDA, een driedelige podcastserie over online veiligheid. In deze
podcastserie gaat Froukje de Both samen met haar dochter in gesprek
met experts Justine Pardoen (Bureau Jeugd & Media), Marjolijn
Bonthuis (Safer Internet Centre Nederland) en Meester Hidde. Vanaf 8
februari komt iedere week een nieuwe aflevering online over de drie
thema’s: Val niet voor vals, Verstandig delen en Cyberpesten. Luister
via Linda.nl.

Mediamasters - Themamissie
cybercriminaliteit

Op MediaMasters kan je het hele jaar door Themamissies spelen. Met
deze interactieve opdrachten leren jongeren over de kansen én
gevaren van (digitale) media. Safer Internet Day is het perfecte
moment om stil te staan bij online gevaren met de ThemaMissie over
cybercriminaliteit.

Vodafone Ziggo - Wat is wijs? 

Speciaal voor Safer Internet Day heeft Online Masters een extra
opdracht gemaakt waarin jongeren leren te achterhalen of een bericht
echt of nep is. Online Masters is een gratis lesprogramma met 14
lessen rondom veilig, vaardig en bewust online zijn.
 
Je ontvangt een Whatsapp bericht van je bestie Sam met een Tikkie.
‘Ik heb een nieuw nummer, kun je snel geld over maken?’ Je weet niet
of je echt met jouw vriend(in) te maken hebt. Hoe kun je hier wel
achter komen? 

Jongeren 
leren fraude
herkennen 

via nep 
Tikkie 

SAFER INTERNET DAY 2022 PAGINA 03

https://www.youtube.com/watch?v=u2bGHQmSsuo
https://www.linda.nl/luister/
https://game.mediamasters.nl/game/missie/56/slide/1
https://online-masters.nl/


Politie
Re-BOOTCMP

Speciaal voor jongeren met interesse en skills op het gebied van IT
heeft de Politie de re_B00TCMP ontwikkeld. Het doel van de
re_B00TCMP is om deze jongeren te informeren over de kansen en
uitdagingen van het internet. Tijdens de re_B00TCMP krijgen zij meer
inzicht in het werken binnen de IT industrie. De dag bestaat uit
verschillende sessies met de cybersecuritybranche, de politie en de
gamingsector. Jongeren leren tijdens deze dag meer over online
grenzen en de impact van cybercrime. Voorafgaand aan de
re_B00TCMP worden gastlessen gegeven op scholen. Wil je weten of
er binnenkort een re_B00TCMP plaatsvindt in jouw regio? Neem dan
contact op met info@re-B00TCMP.nl.

De Kindertelefoon
Een veilige online wereld voor kinderen en jongeren begint bij het
bespreekbaar maken van wat zich daar afspeelt. Of dit nou te maken
heeft met online pesten, bedreigingen, oplichterij, (de negatieve
gevolgen van) sexting of privacy gerelateerde problemen: het is
belangrijk dat zij hun vragen of verhaal kwijt kunnen. Bij De
Kindertelefoon kan dit elke dag, gratis en anoniem. Dit laatste kan
met name prettig zijn wanneer het kind zich schaamt of niet weet
waar hij zijn verhaal kwijt kan. Tijdens Safer Internet Day besteedt De
Kindertelefoon extra aandacht aan dit thema via social media.
Kinderen van 8 tot 18 jaar kunnen bellen via 0800-0432 of chatten op
kindertelefoon.nl.
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Hackshield - Junior Cyber Agents delen tips
voor veilig internet

HackShield laat Safer Internet Day niet onopgemerkt voorbijgaan. Dit
jaar zijn het de Junior Cyber Agents die tips delen voor een veilig
internet. Want zichzelf en anderen beschermen tegen online gevaar
kunnen de Junior Cyber Agents als geen ander.
 
De tips worden op Safer Internet Day gedeeld op de social media
kanalen en website van HackShield. Je kennis bijspijkeren kan deze
dag dan ook op www.joinhackshield.nl. 

http://www.re-b00tcmp.nl/
mailto:info@re-B00TCMP.nl
https://www.kindertelefoon.nl/
http://www.joinhackshield.nl/


Windesheim - Wanna Media! symposium

Het lectoraat Jeugd & Media van hogeschool Windesheim vindt dat
elk kind gezond, veilig en kansrijk gebruik moet kunnen maken van
media. Op dinsdag 8 februari presenteert het lectoraat uitkomsten
van het media-onderzoek tijdens het symposium Wanna Media dat het
afgelopen jaar samen met studenten en cliënten en medewerkers van
praktijkorganisaties is uitgevoerd. Daarnaast geven zij een preview
van het onderzoek dat ze willen gaan doen, en is er een
netwerksessie voor de door Windesheim opgeleide en gecertificeerde
post-HBO Jeugd & Media coaches.

Defence for Children - Online
kinderbescherming moet beter 

De Europese Unie maakt nieuwe wetgeving over 
verantwoordelijkheid van internetbedrijven om online kindermisbruik
te detecteren en te verwijderen. Hier is veel discussie over, 
maar het overgrote deel van de Nederlanders is voor een verplichte
inspanning door internetbedrijven. Op 8 februari zal Defence 
for Children aandacht vragen voor onderzoeksresultaten Lees hier
meer over het onderzoek.

Kennisnet - Digitale geletterdheid in het
curriculum

Afgaande op het regeerakkoord lijken de seinen nu toch echt op
groen te staan: digitale geletterdheid wordt opgenomen in het
curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Scholen zullen
zich moeten voorbereiden, maar hoe? Kennisnet zet in op
teamontwikkeling: hoe kun je als schoolteam gezamenlijk verder
komen? Met acht creatieve werkvormen kun je nieuwe ambities
concreet gaan maken, of je nu aan kleuters lesgeeft of als ict-
coördinator onderdeel van een schoolteam bent. De eerste twee
werkvormen zijn vanaf 20 februari voor iedereen toegankelijk.
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https://www.windesheim.nl/agenda/2022/februari/symposium-wanna-media
https://defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/seksuele-uitbuiting/2021/driekwart-eu-bevolking-bereid-online-privacy-deels-op-te-geven-in-strijd-tegen-seksueel-misbruik-van-kinderen/
https://www.kennisnet.nl/publicaties/werken-aan-digitale-geletterdheid-van-visie-naar-praktijk/

