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Inleiding
Voor je ligt de handleiding die wordt gebruikt ter ondersteuning van het begeleiden van LVB-jongeren
met betrekking tot internetgebruik. De jongeren hebben een eigen werkmap. De onderwerpen die in
de werkmap aan bod komen, staan hier in de handleiding beschreven. De handleiding en de
werkmap zijn samengesteld aan de hand van het competentiegericht werken (Slot & Spanjaard,
2009), mijnkindonline.nl, interviews met de jongeren van Vitree en eigen invulling.
De handleiding is gemaakt om de hulpverlener extra informatie te geven over het internetgebruik van
de jongeren en om uitleg te geven hoe de werkmap gebruikt moet worden.
Als eerst wordt de visie beschreven. Hierin komt duidelijk naar voren hoe je als hulpverlener het
beste de jongeren kunt begeleiden op het gebied van internetgebruik. Daarna volgen de kerntaken
vanuit het competentiegericht werken en welke vaardigheden je als hulpverlener kunt inzetten bij de
begeleiding. Als laatste zullen de thema's uit de werkmap van de jongere beschreven worden met
een korte uitleg.
Om de begeleiding van de jongeren goed te kunnen voorbereiden, wordt er een uitleg gegeven per
thema van de hoofdstukken van de werkmap. In de begeleiding van de jongeren houd je de visie voor
ogen maar ook het competentie gericht werken. Hieronder staat beschreven welk model er
aangehouden wordt bij het begeleiden van de jongere.
Jullie hebben een training competentiegericht werken gehad en dit is ook toepasbaar bij het
begeleiden van internetgebruik. Bij het competentiegericht werken wordt er gebruik gemaakt van
een model waarin uitgelegd wordt hoe je een jongere adequaat gedrag en vaardigheden kunt
aanleren aan de hand van de volgende instructie:
Instructie
Voor het aanleren van adequaat gedrag en vaardigheden
1. Maak contact
2. Benoem de stappen van de vaardigheid in deze situatie
3. Geef een waarom
4. Check of de jongere het begrepen heeft en de stappen kan gebruiken (Slot & Spanjaard 2009)

Contact maken wordt gedaan door iets positiefs of neutraals te zeggen. Het kan gaan over wat de
jongere aan het doen is of door een gevoel te benoemen. Vervolgens benoemt de hulpverlener een
vaardigheid die de jongere moet uitvoeren. Het is een vuistregel dat de vaardigheid in maximaal vier
of vijf stappen verdeeld wordt. (Slot & Spanjaard, 2009).
Daarna wordt een ‘waarom’ benoemd. Dit wil zeggen dat er een consequentie wordt benoemd voor
het gedrag. Een ‘waarom’ is kort, bondig en positief geformuleerd. Daarnaast sluit het aan bij de
belangen van de jongere. Het benoemt op een positieve manier wat het de jongere oplevert op korte
termijn (Slot & Spanjaard, 2009). Als laatste moet gecheckt worden of de jongere het begrepen heeft
en de stappen kan gebruiken.
Heel veel plezier en succes met het begeleiden van de jongeren!
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Visie
Vitree wil kinderen en jongeren begeleiden en ondersteunen om veiligheid te creëren in het
mediagebruik. Om dit te bereiken heeft Vitree respect voor de beperking en de privacy van de cliënt.
De hulpverleners gaan uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt om de cliënt zelf te laten
leren. Vitree werkt samen met de omgeving van de cliënt met betrekking tot het mediagebruik om zo
de cliënt optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen.
Samen met de cliënt werken de hulpverleners aan een zo veilig mogelijk gebruik van het internet. De
hulpverleners gaan mee met de ontwikkelingen binnen het mediagebruik om aan te kunnen sluiten
bij de cliënt. De hulpverlener draagt de verantwoordelijkheid in het bieden van hulp. Zij zijn
betrokken bij de cliënt en integer in de hulpverleningsrelatie. De hulpverlener beweegt mee met de
ontwikkeling van de cliënt en de ontwikkelingen binnen de hulpverlening.
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Taken hulpverlener
Vitree werkt vanuit de methode competentiegericht werken. Op deze methode zijn de kerntaken en
vaardigheden die de hulpverleners nodig hebben gebaseerd. De vaardigheden die de hulpverleners
nodig hebben bij het begeleiden van de LVB-jongeren bij het mediagebruik zijn geformuleerd aan de
hand van de kerntaken die staan beschreven in ‘Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg’
(Slot & Spanjaard 2009). Per kerntaak staat beschreven hoe dat vertaald kan worden naar sub-taken
voor de begeleiding van mediagebruik.



Zorg en opvoeding: het bieden van zorg, veiligheid en duidelijkheid

Het bieden van zorg en opvoeding is één van de kerntaken van de hulpverlener. Zij hebben de taak
toegewezen gekregen om in de rol van opvoeder te treden. Zij proberen de jongeren praktische,
cognitieve en sociale vaardigheden te leren zodat zij zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kunnen
deelnemen. Ook dragen de hulpverleners waarden en normen over die van belang zijn in het leven
van de jongere. De hulpverlener bereidt de jongere voor op zelfstandigheid (Slot & Spanjaard, 2009).
Het gebruik van internet vormt een waarde in het leven van de LVB-jongeren. Zij gaan mee in de
ontwikkelingen van de samenleving en op het gebied van mediagebruik hebben de hulpverleners te
weinig kennis (Kwint en Strik, 2011). Het is de taak van de hulpverlener om de jongeren vaardigheden
en normen en waarden aan te leren op het gebied van internetgebruik.
Taken van de hulpverlener
Wees betrouwbaar en waarborg de privacy van de cliënt: Laat de cliënt merken dat je niet alles hoeft
te weten over wat hij doet op internet. Kijk samen naar de vaardigheden die de jongere al bezit, hoe
deze versterkt kunnen worden en wat de jongere nog kan leren. Wees transparant, zo weet de
jongere waar hij aan toe is.
Bied de jongere een veilige omgeving om internetgebruik bespreekbaar te maken: Wees positief over
de mogelijkheden van internet. Laat merken dat de mogelijkheden die internet biedt belangrijker zijn
dan de risico’s die het internet met zich meebrengt. Hierdoor nodig je de cliënt uit met een open
houding tegenover internet te staan en laat je zien dat je open staat voor de hulpvraag van de cliënt.
Hierdoor zal hij sneller naar je toe komen met vragen. Maak moeilijke situaties bespreekbaar. Maak
het onderwerp zo veilig mogelijk om de jongere hierin goed te kunnen begeleiden.
Wees betrokken bij de cliënt: Stel vragen aan de jongere en wees betrokken bij de zorg en opvoeding
van het internetgebruik van de jongere. Hierdoor zal de cliënt zich veilig voelen, en eerder het
onderwerp met je willen bespreken.
Zie de waarde in van internetgebruik van de jongeren: Op deze manier sta je positief tegenover het
internetgebruik van de jongeren en kan je de mogelijkheden hierin ontdekken.
Creëer een veilige omgeving voor de jongere: Zorg ervoor dat de computer op een centrale plek
staat, waar de jongere wel privacy heeft maar waar de jongere begeleid kan worden als er wat speelt.
Dit geldt niet voor jongeren die een eigen computer op de kamer hebben, zorg er hierbij voor dat het
onderwerp regelmatig ter sprake komt.
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Wees duidelijk en houd je aan de afspraken die je gemaakt hebt met de cliënt: Maak duidelijke
afspraken over de tijd dat de jongeren op internet mogen, en houd je hier ook aan. Zo ben je duidelijk
en weten de jongeren waar ze aan toe zijn.



Begeleiding en behandeling: het creëren van een actieve leeromgeving

Vanuit de kerntaak ‘opvoeding’ gaat de hulpverlener over in begeleiding en behandeling. De
veranderingen in cognities, emoties en/of gedrag van de cliënt wordt helder voor de hulpverlener
door middel van observaties en systematisch te werk gaan. Het is belangrijk om een
hulpverleningsplan te maken voor de jongere om zo het probleemgedrag te verminderen. Zo creëer
je een actieve leeromgeving voor de jongere omdat hij aan leerdoelen kan werken. De hulpverleners
begeleiden en behandelen de LVB-jongeren zowel op de groep als individueel. Op de groep is het
belangrijk dat de hulpverleners de regie houden in het dagelijkse leven. Elke jongere heeft een
mentor (zie volgende kerntaak) maar daarbij blijft het wel belangrijk dat elke hulpverlener een goede
hulpverleningsrelatie opbouwt met elke cliënt, zodat iedereen kan bijdragen aan het
hulpverleningsplan van de jongere (Slot & Spanjaard, 2009).
Op het gebied van mediagebruik zal de hulpverlener de jongeren ook begeleiden en behandelen. Er
kunnen situaties op het internet voorkomen waar de jongere niet op voorbereid is. Hierin zal de
jongere ondersteund moeten worden omdat het een wereld is waar tot nu toe de hulpverlener
buiten staat. Door middel van begeleiding en behandeling kunnen er leermomenten gecreëerd
worden. Zo worden zij wegwijs in het mediagebruik en behoed voor de gevaren. De hulpverlener
blijft hierin observeren en het hulpverleningsplan aanpassen om de hulp passend te houden en
dichtbij het leerproces te blijven.
Taken van de hulpverlener
Ga uit van de vaardigheden van de cliënt, en pas hier de begeleiding op aan: Ga mee in de hulpvraag
van de cliënt. Merk de krachten van de cliënt op en benut deze. Vaak weten cliënten veel te vertellen
over de sites die ze zelf gebruiken. Laat ze zelf vertellen over de dingen die ze interessant vinden op
internet, of waar ze tegenaan lopen. Merk de moeilijkheden van de cliënt op en werk hier samen aan.
Geef een compliment als de jongere iets goed doet, en bied de jongere hulp aan als hij iets moeilijk
vindt. Schat ook zelf in wat de cliënt nodig heeft qua begeleiding. Zo kan je het best aansluiten op de
ontwikkeling en de benodigdheden van de cliënt.
Geef de cliënt de regie: Laat de cliënt zelf de mogelijkheden en gevaren ontdekken. Vraag regelmatig
naar de nieuwe ontdekkingen die hij heeft opgedaan op het internet en ga hierover in gesprek.
Creëer leermomenten voor de cliënt: Als de cliënt ergens tegenaan loopt op het gebied van
internetgebruik, gebruik deze situatie dan om een leermoment te creëren. Waar liep de jongere
tegenaan, en hoe kan hij dit volgende keer anders/beter doen?
Maak het internetgebruik in de groep bespreekbaar: Hou als hulpverlener het onderwerp actueel.
Kaart het onderwerp aan op de groep als er een gepast moment hiervoor is. Zo kan het in de hele
groep besproken worden, en kunnen de jongeren ook van elkaar leren. Als het ter sprake komt in de
groep, maak er gebruik van om het over dit onderwerp te hebben. Blijf positief in de benadering. Laat
de cliënt zelf nadenken over de vraag die hij stelt.
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Verdiep je in het internetgebruik voordat je begint met de begeleiding: Leer de digitale wereld van de
jongeren kennen.
Sta open om de jongere te begeleiden: Je kan een jongere pas begeleiden over het internetgebruik
als je er zelf voor open staat om deze begeleiding te geven. Als je hier niet voor open staat kan je de
jongere niet optimaal begeleiden.
Basisvaardigheden bezitten van computer en internetgebruik: Met basisvaardigheden wordt bedoelt
met kunnen typen, iets opzoeken op internet, verschillende documenten opzoeken, email gebruik en
hantering van de computer. Je moet zelf wat van de computer afweten voordat je de jongeren op dit
vlak kan begeleiden.



Mentorschap

De meeste jongeren die op een leefgroep wonen hebben een mentor. In sommige organisaties heet
dit ook wel coördinerend begeleider. De mentor van een jongere heeft een aantal specifieke taken die
de andere hulpverleners niet hebben. Zo heeft de jongere één begeleider waar hij op kan terugvallen
als hij vragen heeft. De begeleiding blijft duidelijk en overzichtelijk voor de jongere. De mentor draagt
de verantwoordelijkheid voor deze jongere. Het is de taak van de mentor om samen met de LVBjongere een behandelplan op te stellen. Als mentor houd je het proces van je mentorjongere met
betrekking tot het behandelplan goed in de gaten (Slot & Spanjaard, 2009).
Op het gebied van internetgebruik kan een mentor veel betekenen voor de LVB-jongere. De
leerdoelen met betrekking tot mediagebruik kunnen meegenomen worden in het behandelplan die
de mentor samen met de jongere opstelt. Ook op het gebied van internetgebruik is het belangrijk om
methodisch te handelen om het proces goed in de gaten te houden. Dit proces houd je actueel en
bespreekbaar. Wat speelt er op internet, waar loopt de jongere tegenaan en waar heeft diegene nog
hulp bij nodig. Door dit te bespreken, speel je in op de hulpvraag van de jongere.
Taken van de hulpverlener
Werk aan de hand van een behandelplan aan doelen met betrekking tot het internetgebruik: Door
SMART leerdoelen op te stellen samen met de cliënt kunnen er stappen gezet worden en kan de
cliënt het eigen leerproces zien. Als mentor houd je op deze manier het leerproces van de cliënt in de
gaten. Dit kan geëvalueerd en bijgesteld worden. Doelen hoeven alleen opgesteld te worden als dit
nodig is voor de jongere.
Maak het leren van het internetgebruik leuk: Ga actief aan de slag met de cliënt met verschillende
opdrachten. Wees positief!
Maak het leerproces van je mentorjongere bekend aan je collega’s: Als je collega’s op de hoogte zijn
van de leerpunten van je mentor jongere kunnen ze er ook aan deze leerpunten werken met de
jongere.
Stel een behandeldoel op over internetgebruik als dit nodig is voor de cliënt: Als de cliënt een
specifieke hulpvraag heeft, zorg en dan voor dat hier een behandeldoel voor wordt opgesteld. Zo kan
je de hulpvraag goed evalueren.
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Observatie en rapportage

Observeren is een taak van de hulpverlener. Het is de beginfase, het startpunt van de hulpverlening.
Vanuit het competentiegericht werken wordt er gekeken naar twee soorten observaties. De één is het
‘observeren uit de eerste hand’ en de ander is het ‘observeren uit de tweede hand’. Met ‘observeren
uit de eerste hand’ wordt bedoeld dat de hulpverlener het zelf kan waarnemen, dus aanwezig is in de
situatie. ‘Observeren uit de tweede hand’ is de observatie waar je als hulpverlener zelf niet bij bent
maar hoort vanuit de overdracht van je collega (Slot & Spanjaard, 2009).
Uit observaties kan de hulpverlener informatie halen over het gedrag van de jongeren. Door te
observeren kan de hulpverlener opmerken hoe de jongere met mediagebruik omgaat. De
hulpverlener kan feedback geven op wat goed gaat en wat de jongere nog kan leren. De rapportage
moet zorgvuldig beschreven worden zodat de volgende begeleider bij het proces betrokken wordt en
er op deze manier geëvalueerd kan worden over het proces van de jongeren.
Taken van de hulpverlener
Rapporteer over het proces op het gebied van internetgebruik van de LVB-jongere: Laat weten aan je
collega’s waar je mee bezig bent zodat je collega’s verder kunnen werken aan de hulpvraag van de
cliënt.
Heb oog voor het non-verbale gedrag van de LVB-jongere als het internetgebruik besproken wordt:
Internetgebruik is moeilijk te controleren omdat de jongeren hun eigen digitale wereld hebben. Heb
daarom oog voor het non-verbale gedrag om in te schatten of er moeilijkheden zijn op het gebied van
internetgebruik. Let hierop als er gesproken wordt over internetgebruik of als je samen met de
jongere achter de computer zit.



Samenwerking met ouders, plaatsende instantie, school en andere relevante contacten

De jongeren op de leefgroepen staan er niet alleen voor. Er wordt contact onderhouden met ouders,
plaatsende instanties, school en andere relevante contacten. De jongere staat hierin centraal. De
ouders blijven verantwoordelijk voor het kind, ook wanneer de jongere in een leefgroep woont.
Wanneer de jongere een ondertoezichtstelling heeft, is de instelling verantwoordelijk voor de jongere
(Slot & Spanjaard, 2009).
De contacten van de jongeren moeten weten waar de jongere staat op het gebied van mediagebruik.
Wat doet de jongere op internet, waar is hij goed in, wat kan hij nog leren en waar loopt hij tegenaan.
Als dit bekend is bij de omgeving van de jongere kunnen zij hier rekening mee houden en bijdragen
aan het leerproces van de jongere.
Taak van de hulpverlener
Betrek zo nodig de ouders of de school van de jongere bij het leerproces op het gebied van
internetgebruik: Wanneer de jongere leerdoelen heeft opgesteld met betrekking tot het
mediagebruik, is het handig om dit met school en ouders te bespreken. Dit voor het geval dat de
jongere internet gebruikt als hij een weekend naar huis gaat en als er internet gebruikt wordt op
school. Zo kun je met ouders en leerkrachten overleggen of zij willen op het leerproces van het
internetgebruik willen letten. Zij kunnen met de jongere hierover in gesprek gaan wanneer hij
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moeilijkheden ervaart.



Samenwerken met collega’s en andere hulpverleners/behandelaar

De samenwerking met collega’s is belangrijk , ook op het gebied van internetgebruik van de jongeren.
Bespreek met elkaar wat er speelt op de groep, om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie.
Als er zich problemen voordoen op het gebied van internetgebruik van de jongeren moet dit
bespreekbaar kunnen zijn met collega’s. Dan wordt er van veel verschillende oogpunten naar het
probleem gekeken en kan er sneller een oplossing komen.
Taken van de hulpverlener
Maak het internetgebruik van de jongeren bespreekbaar in vergaderingen: Op deze manier wordt het
onderwerp actueel gehouden en kun je van elkaar leren. Deel ervaringen uit om zo de jongeren nog
beter te kunnen begeleiden. Ook kun je hier je moeilijkheden bespreken met betrekking tot de
manier van begeleiden op het internetgebruik.
Openstaan voor ontwikkelingen in de media: Wees zelf actief op het internet en leer de nieuwe
ontwikkelingen kennen. Je hoeft niet overal aan deel te nemen maar weet wat bepaalde termen
inhouden en hoe de gebruikte sites van de jongeren werken. Zo weet je waar de jongeren zich
bevinden op het internet en kun je beter aansluiten bij de hulpvraag van de jongeren. Bespreek dit
met collega’s zodat zij ook zo goed mogelijk op de hoogte zijn wat er speelt in de digitale wereld.
Wees je bewust van de visie op het gebied van internetgebruik, maak deze eigen, en bespreek deze
met collega’s: Het is in eerste instantie belangrijk om op een juiste manier tegenover internetgebruik
te staan, voordat je kan beginnen met het begeleiden van de jongeren op het gebied van internet.
Bekijk daarom (dan) de visie op het gebied van internetgebruik, en zorg dat je je weg kan vinden in de
visie, en ermee aan de slag kan. Bespreek de visie ook met collega’s, zodat jullie er allemaal hetzelfde
tegenover staan. Dit is het meest duidelijk voor de cliënt.
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Hoofdstuk 1 - Account aanmaken
Wat wordt er besproken?
Dit hoofdstuk gaat over het aanmaken van een account. Het wordt uitgelegd aan de hand van het
aanmaken van een e-mailadres. Voor de opdrachten wordt www.hotmail.com gebruikt, dit is op het
moment de meeste gebruikt e-mailaccount. Er wordt in stappen uitgelegd hoe je een e-mailadres en
een goed wachtwoord kunt aanmaken.
Na de praktische stappen om een e-mailadres aan te maken, zijn er nog een aantal opdrachten over
het inzicht van de jongere. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd aan wie zij hun wachtwoord zouden
geven.
Wat is belangrijk om te weten?
Vaak moet de gebruikersnaam en wachtwoord ‘’voldoen aan voorwaarden’’. Dit betekent dat je pas
gebruik mag maken van een gebruikersnaam als er bijvoorbeeld een cijfer in moet voorkomen of het
minimaal 6 tekens moet hebben. Hieronder vier tips voor het gebruik van een wachtwoord, deze tips
kunnen worden gebruikt bij de opdracht rondom het inzicht van de jongere:
- Gebruik voor verschillende accounts, verschillende wachtwoorden. Zo maak je het voor hackers zo
moeilijk mogelijk
- Verzin bij voorkeur een wachtwoord met een combinatie van letters en cijfers, zo is het wachtwoord
moeilijker te achterhalen
- Schrijf het wachtwoord op zodat je het wachtwoord altijd achter de hand hebt. Leg het op een
geheime plek of geef het aan een betrouwbaar iemand
- Verander je wachtwoord regelmatig (Pardoen en Pijpers, 2005).
De informatie van het aanmaken van een e-mailadres, kan ook gebruikt worden voor het aanmaken
van een account zoals bijvoorbeeld een DigiD of een Hyves profiel. De praktische stappen zullen niet
precies hetzelfde zijn maar vaak worden wel dezelfde gegevens gevraagd.
Hoe bespreek je dit?
Je bespreekt dit onderwerp met de jongere wanneer hij een account wil aanmaken. Bij het
aanmaken van een account laat je de jongere zelf achter de computer zitten en jij geeft sturing. Dit
geldt ook voor het verzinnen van een e-mailadres en wachtwoord. Dit kiest de jongere zelf. Wanneer
het een e-mailadres is met een rare naam bijvoorbeeld, stel je hier vragen over. Laat de jongere inzien
dat zo’n e-mailadres niet netjes is.
In de taken van de hulpverlener staat dat de hulpverlener de privacy van de jongere moet
waarborgen. Deze taak geldt bij dit hoofdstuk. Het kan zijn dat de jongere zijn wachtwoord niet aan
jou door wil geven. Heb hier respect voor. Leg uit wanneer een wachtwoord veilig is zoals hierboven
staat beschreven en zorg ervoor dat de jongere zijn wachtwoord ergens opschrijft waar niemand het
zal lezen. Zo zal hij het wachtwoord niet kwijt raken.
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Hoofdstuk 2 - Reclame op internet
Wat wordt er besproken?
Dit hoofdstuk gaat over banners en spam. Banners zijn online reclames. Vaak zitten hier bewegende
beelden in zodat de reclame opvalt. Op deze reclame kan je klikken en wordt je doorverwezen naar
de desbetreffende site. De reclames kom je over het hele internet tegen. Spam werkt in feite
hetzelfde maar dit is reclame die je krijgt via je e-mailadres. Wanneer je deze reclames aanklikt zit er
vaak een betaling aan verbonden zonder een prijs te winnen, een virus of dat je direct aan een
abonnement vastzit.
Wat is belangrijk om te weten?
Aan de hand van een aantal opdrachten kan de jongere leren wat je moet doen als je een banner
tegenkomt. De volgende punten zijn belangrijk bij dit hoofdstuk:
1. Banners zien er vaak aantrekkelijk uit, ze beloven veel, maar er zit vaak een addertje onder
het gras.
2. Benadruk dat reclames vaak misleidend zijn, en dat het ook virussen kunnen zijn, die moeilijk
weer te verwijderen zijn van de computer.
3. Vul nooit zomaar je gegevens in!
4. Bespreek het eerst met je begeleider voordat je een reclame aanklikt.
5. Als je je telefoonnummer of adres ergens opgeeft kunnen er vervelende dingen gebeuren. Zo
kan je per ongeluk vast zitten aan een abonnement, of je wordt gebeld door reclame
bureaus. Dit kan erg vervelend zijn. Mijn kind online.
Hoe bespreek je dit?
Reclame is een algemeen onderwerp. Dit kan op verschillende manier besproken worden.
Het kan zijn dat de jongere al eens op een reclame heeft geklikt en hier nu de consequenties van ziet.
Samen met de jongere kan je de opdrachten doornemen zodat de jongere er achter komt wat er nu
precies gebeurd is. Zo zal hij dit een volgende keer minder snel doen. Het kan ook besproken worden
op het moment dat de jongere er vraag naar heeft of dat jij als begeleider ziet dat hij niet goed weet
hoe hij hier mee om moet gaan.
Aan de hand van de opdrachten komt de jongere er achter wat de reclames precies inhouden. Ga
samen met de jongere op zoek naar reclames op internet en kom er samen achter welke
betrouwbaar lijken en welke niet. Laat eerst de jongere nadenken en geef sturing in de goede
richting.
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Hoofdstuk 3 - Zoekmachines
Waar gaat dit hoofdstuk over?
In dit hoofdstuk wordt er geoefend met zoekmachines. Jongeren gebruiken zoekmachines om
informatie op te zoeken voor school. Bijvoorbeeld wanneer een jongere een spreekbeurt of een
werkstuk moet maken. Er is een aantal opdrachten gemaakt voor de jongere om te oefenen met het
opzoeken van informatie. De jongere krijgt een indruk over hoe dit in zijn werk gaat. De opdracht is
ingedeeld in kleine stappen, zodat het overzichtelijk is.
Wat is belangrijk om te weten?
De zoekmachines die in de werkmap beschreven worden zijn: Google, Bing en Yahoo. Dit zijn op het
moment de meest voorkomende zoeksites. In de werkmap wordt de zoekmachine Google gebruikt bij
het maken van de opdrachten. Vindt de jongere een andere site prettiger? Gebruik dan de site die de
jongere het prettigst vindt. De manier van informatie opzoeken zal hetzelfde zijn.
Daarnaast wordt er besproken wanneer een site betrouwbaar is. Hieronder staan een aantal tips om
na te gaan of een site betrouwbaar is:
- De informatie van de site is kloppend met de informatie uit boeken;
- Kijk niet op één internetsite maar op verschillende;
- Op de website waar je de informatie vandaan haalt staat een bronnenlijst. Zo kun je zien waar de
informatie vandaan gehaald is.
Hoe bespreek je dit?
Laat de jongere zelf de regie nemen. Laat hem een onderwerp verzinnen om op te zoeken en kijk of
dit hem lukt. Wanneer de jongere niet zelf iets kan verzinnen, doe het dan volgens de beschrijving
van de opdrachten in de werkmap. Geef sturing wanneer de jongere er echt niet uitkomt. Neem dus
de taken niet over, laat de jongeren nieuwe oplossingen bedenken door middel van jouw sturing.
Wat een handige tip is met het oefenen van de zoekmachine is om de jongere een onderwerp te
laten kiezen waar hij geïnteresseerd in is en leuk vind om op te zoeken.
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Hoofdstuk 4 - Games
Wat wordt er besproken?
In het hoofdstuk ‘Games’ worden games besproken die online gespeeld worden door de jongeren. De
populariteit van games kan heel snel veranderen. Sommige games verdwijnen en daar komen nieuwe
games voor in de plaats. De opdrachten zijn zo opgesteld dat ze met betrekking tot elk spel gemaakt
kunnen worden. De onderwerpen die besproken worden gaan over de leeftijden van een spel en het
kopen van bijvoorbeeld credits in een spel.
Wat is belangrijk om te weten?
Waar je op zou moeten letten bij een game is of het veilig is. Bij een online game zijn er ook andere
mensen die dezelfde game op hetzelfde moment spelen. Vaak kun je samenwerken en hierbij ook
chatten. Het is belangrijk om te weten of degene met wie je samenspeelt te vertrouwen is. Belangrijk
hierbij is dat de jongere altijd naar zijn gevoel moet luisteren. Als het contact met de ander niet goed
voelt, maar je weet het niet zeker, breek het contact af. Wanneer er gevraagd wordt naar persoonlijke
gegevens, geef deze niet! Zo maakt de jongere het veilig voor zichzelf.
Antwoorden op de opdrachten:
Game:
Games waarin drugs voorkomt
Games met geweld, het geweld zie je niet duidelijk, je ziet geen bloed
Games met geweld tegen fantasiefiguren en er kan bloed te zien zijn
Games zonder bloed, gevechten, schrikbeelden of grof taalgebruik
Games met scenes waarin beelden met seks of naakte mensen te zien zijn

Leeftijd:
16+
7+
12+
3+
18+

Voor veel online games kan je geld of credits kopen op het internet met je eigen geld. Dit gebeurt
vooral omdat je meer toegankelijkheid hebt tot het spel zodat je bijvoorbeeld meubels kunt kopen
voor in je virtuele huis of geweren voor een schietgame.
Hoe bespreek je dit?
Jongeren spelen veel online games. Op deze manier kun je in contact komen met andere mensen en
je kan jezelf laten zien door goed te spelen en een mooi poppetje uit te kiezen. Het is een virtuele
identiteit die aangenomen kan worden. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld om na te gaan of de jongere
de games veilig speelt op het gebied van contact met andere mensen en het uitgeven van geld op het
internet. Het is van belang dat je de jongere hier zelf over na laat denken door middel van de
opdrachten. Laat de jongere in zijn waarde! Wanneer de jongere wel koopt op internet, dit is niet per
definitie slecht. Vraag waarom en wat hij koopt op internet en ga hierover in gesprek. Schat in of de
jongere begrijpt wat hij doet.
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Hoofdstuk 5 - Chat en Msn
Wat wordt er besproken?
Chatten wordt veel gedaan onder de jongeren. Dit hoofdstuk gaat over wat chatten is en op welke
manier je kunt chatten. Het meest voorkomende programma tegenwoordig is MSN Messenger. Op
MSN chat je met mensen via je e-mailadres. Deze mensen moet je toevoegen of accepteren voordat
je met diegene kan praten. Op MSN spreek je telkens met één persoon in een privébericht.
Er wordt onderscheid gemaakt in het chatten. Je kan – zoals bij MSN – chatten met mensen die je zelf
hebt toegevoegd en praten in een privébericht. Er bestaan ook chatrooms. Deze mensen ken je niet
en je kan met iedereen praten zonder diegene toe te voegen. Hierin kun je ook met meerdere
mensen tegelijk praten. De onderwerpen die nog meer besproken worden in dit hoofdstuk zijn
pesten, ruzie en webcammen via de chat.
Wat is belangrijk om te weten en hoe bespreek je dit?
Wat belangrijk is om te weten is dat dit een onderwerp is dat heel dichtbij de jongere kan komen. Er
worden vragen gesteld over pesten, ruzie en webcammen. Dit zijn onderwerpen die misschien wat
moeilijker zijn om te bespreken. De opdracht die bij de onderwerpen horen gaan over de eigen
gedachten en gevoelens van de jongeren.
Toch is het van groot belang dat deze onderwerpen besproken worden. Het is belangrijk dat je zicht
hebt op het verbale en non-verbale gedrag van de jongere. Zo kan je inschatten wanneer de jongere
moeite heeft met het gesprek of dat hij misschien wel eens heeft meegemaakt dat hij gepest is of zelf
gepest heeft. Het is lastig om dit toe te geven, dus vandaar is het aan de hulpverlener om dit in te
schatten aan de hand van zijn gedrag. Blijf doorvragen maar waarborg wel de privacy van de jongere.
Wanneer hij echt niet verder wil met het gesprek, respecteer dit en laat het onderwerp even zakken
bij de jongere. Probeer het later weer.
Wanneer een jongere wil chatten via MSN Messenger maar hij heeft nog geen e-mailadres, ga naar
het hoofdstuk ‘Account aanmaken’ om dit samen met de jongere te doen.
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Hoofdstuk 6 - Profielsites
Wat wordt er besproken?
De meest actuele profielsites van nu zijn Hyves en Facebook. De opdrachten die gegeven worden in
de werkmap, worden aan de hand van Hyves weergegeven. Er staat in stappen beschreven hoe je je
profiel kunt afschermen. Daarnaast zijn er een aantal inzichtelijke vragen voor de jongere over
profielsites die je kunt doornemen. Deze vragen gaan voornamelijk over de privacy van het profiel,
vervelende dingen die en jongere kan meemaken, foto’s en filmpjes op profielsites en nep-scouts.
Wat is belangrijk om te weten?
De vragen die in de werkmap staan gaan over de jongere zelf. Het gaat over de leuke kanten van
profielsites maar ook over de risico’s. Als je wilt weten waar de vragen precies over gaan, kun je dit
bekijken in de werkmap. Zo kan je goed voorbereid de werkmap de opdrachten doornemen met de
jongere. Er staat een opdracht in de werkmap voor de jongere om zijn profiel af te schermen. De
stappen die hiervoor nodig zijn staan precies beschreven in de werkmap. Deze kan je samen
doornemen met de jongere. Het hoofdstuk over profielsites is een thema waarbij er persoonlijke
vragen gesteld worden. Het is belangrijk om te weten dat er niks fout is wat de jongere doet.
Wanneer je denk dat de jongere niet veilig omgaat met zijn profielsite, stuur hem hierin door middel
van de vragen in de werkmap en vraag hierop door. Laat de jongere zelf verwoorden wat hij geleerd
heeft. Zo weet je of hij het begrijpt of niet.
Hoe bespreek je dit?
Bij dit hoofdstuk is het belangrijk dat je in gesprek komt met de jongere. Zo kun je er achter komen
hoe de jongere mijn zijn profielsite en persoonlijke gegevens omgaat. De vragen en opdrachten
beginnen met de leuke kanten van profielsites. Op deze manier maak je het gesprek positief. Je kan
benoemen wat de jongere al weet en wat hij goed kan. Geef de jongere vertrouwen en laat hem
merken dat niks fout is. Zo kan je de vragen en opdrachten doornemen over de minder leuke kanten
van profielsites.
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Hoofdstuk 7 - Daten op internet
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Daten op internet gebeurt steeds vaker. De sociale media staat open voor relaties. Ook onder de
jongeren van Vitree komt dit met enige regelmaat voor. De jongeren komen elkaar tegen op het
internet. Het zij op een gamesite, een profielsite of een datingsite en komen in contact met andere
jongens en meisjes. Het komt voor dat de jongeren verliefd worden op iemand die zij op het internet
ontmoet hebben. Dit hoofdstuk gaat over hoe de jongere hiermee om gaat en wat ze ervan vinden
om verliefd te worden op iemand die zij van het internet kennen. Er zijn verschillende opdrachten
voor de jongeren bedacht. De onderwerpen van deze opdrachten gaan over het verliefd zijn op het
internet. Wat vindt de jongere daarvan? Heeft de jongere het wel eens meegemaakt? Is de jongere
zelf aangemeld op een datingsite? Hoe weet je of de andere persoon te vertrouwen is op het
internet? Wat van belang is bij het bespreken van dit onderwerp is dat je als hulpverlener doorvraagt.
Wat is belangrijk om te weten?
Voor dit onderwerp is het belangrijk om te weten hoe je veilig kan daten op het internet. Uit gesprek
met de jongere zal blijken of de jongere aan het daten is of graag wil daten op het internet. Het is dan
aan de hulpverlener om per jongere in te schatten of deze jongere veilig aan het daten is of niet. Ga
hierover in gesprek. Hieronder staan een aantal tips als het gaat om veilig daten op het internet.
Hoe bespreek je dit?
Dit onderwerp kan je bespreken aan de hand van de volgende tips. Het is de bedoeling om de tips in
je achterhoofd te houden en hier vragen over te stellen. Laat de jongere zelf antwoord geven en er
achter komen wat veilig en niet veilig is.
- Geef niet direct je echte naam;
- Geef nooit je adres;
- Maak nooit een afspraak met een jongen/meisje in je eentje. Zorg ervoor dat iemand weet waar je
heen gaat of neem iemand mee;
- Wanneer er vervelende vragen worden gesteld, blokkeer diegene;
- Wanneer het contact met de ander niet vertrouwd voelt, volg je gevoel en stop met dit contact;
Het is een onderwerp wat lastig kan zijn om te bespreken voor de jongere. Laat de jongere weten/
voelen dat het onderwerp in vertrouwen besproken kan worden. Niks is slecht!
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Hoofdstuk 8 - Openbaar vervoer
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Jongeren gebruiken met enige regelmaat het openbaar vervoer. Het zij dat ze naar ouders gaan in het
weekend of bijvoorbeeld met de bus naar school. Het hoofdstuk over het openbaar vervoer is heel
praktisch. Per stap staat beschreven hoe je de reis moet plannen. Samen met de jongeren kan je de
stappen doornemen.
Wat is belangrijk om te weten?
Het hoofdstuk over het openbaar vervoer is alleen nodig als de jongere met het openbaar vervoer
gaat. Wanneer de jongere dit niet doet, hoeft het onderwerp niet besproken te worden. Gaat de
jongere bijvoorbeeld toevallig één keer met het openbaar vervoer. Geef aan dat de opdracht in de
werkmap staat en dat jullie samen naar de opdracht kunnen kijken. Zo zal de jongere zelf zijn reis
plannen.
Hoe bespreek je dit?
Probeer in eerste instantie de jongere zelf de reis te laten plannen. Zo laat je de jongere zelf
nadenken en vaak komen ze er dan wel. Zie je dat de jongere er niet uitkomt, geef sturing. Neem niet
de muis over, de cliënt heeft de regie! De jongere blijft zelf de stappen zetten maar dan met sturing
van jou.
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Hoofdstuk 9 - Internetbankieren
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Wanneer een jongere wil leren om te bankieren via het internet, kan het aan de hand van dit
hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat internetbankieren is en wat je er mee kunt doen. Bij
de meeste jongeren zal dit pas van toepassing zijn wanneer zij niet onder bewindvoering staan en zij
klaar zijn om hun eigen rekening te beheren. Wanneer zij hieraan toe zijn, kun je samen met de
jongere de werkmap erbij pakken.
Als eerste wordt er kort uitgelegd wat internetbankieren is. Hier zitten geen opdrachten aan
verbonden. Dit kan je samen met de jongere doornemen, door middel van vragen stellen kan je zien
of de jongere het daadwerkelijk begrijpt. In de werkmap word je verwezen naar steffie.nl. Op deze
site staat precies beschreven hoe je kunt internetbankieren en ook kun je hier opdrachten doen.
Wat is belangrijk om te weten en hoe bespreek je dit?
Zoals hierboven gezegd is, word je in de werkmap verwezen naar de site steffie.nl. Op deze site staan
opdrachten voor de jongeren met betrekking tot internetbankieren. Het is handig om deze site te
bekijken voordat je dit samen met de jongere doorneemt. Zo weet jij van tevoren hoe de site werkt
en wat voor soort opdrachten er gesteld worden. Zo heb je een goede voorbereiding en ben je bereid
om antwoord te geven op de vragen van de jongere.

17

Hoofdstuk 10 - Online winkelen
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Tegenwoordig hoef je niet meer naar de winkel te gaan om bijvoorbeeld kleding of
computerspelletjes te kopen. Ook jongeren zijn bekend met het online winkelen. Om ervoor te
zorgen dat dit veilig gebeurd, is ook hier een apart hoofdstuk van gemaakt. In dit hoofdstuk wordt
beschreven wat voor sites er zijn voor online shoppen, hoe je online moet shoppen, hoe je veilig kunt
betalen en kunt retourneren. Daarnaast zijn er opdrachten om te kunnen oefenen.
Wat is belangrijk om te weten?
De verschillende sites die worden beschreven zijn bol.com, marktplaats.nl en zalando.com. Met deze
sites kun je oefenen met de jongere. Ken je de sites niet? Dan is het handig om deze door te nemen
voordat je aan de begeleiding begint. Wanneer de jongere zelf een site gevonden of gehoord heeft
waar hij online wil shoppen, neem deze site van tevoren door om te kijken wat voor site dit is. Is de
site veilig en hoe werkt de site?
De volgende informatie is van toepassing op beantwoording van de vragen:


De webwinkels met het logo ‘thuiswinkel waarborg’ zijn betrouwbare en veilige winkels. Dat
wil zeggen dat de winkel bijvoorbeeld je geld teruggeeft als je iets terug wilt sturen. Of dat je
spullen ook echt opgestuurd worden. Op de meeste websites van de webwinkels staat het
volgende logo (dit logo staat ook in de opdracht voor de jongere):



Veilig betalen doe je met IDeal, koppel terug naar het vorige hoofdstuk over
internetbankieren. Hier heeft de jongere geleerd hoe je moet internetbankieren.



Als je niet tevreden bent over het gekochte product, kun je het altijd retourneren.



Phishing is de term die wordt gebruikt voor criminelen die via het internet in jouw
bankgegevens kunnen komen. Door je te lokken met mooie sites waar je je gegeven voor
moet invullen, kunnen zij geld van je bankrekening afhalen. Vul dus nooit zomaar je gegevens
in!



Lees altijd de voorwaarden voor je iets koopt! Dit kan de jongere samen met de begeleider
doen.
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Hoe bespreek je dit?
Het online winkelen doe je met IDeal. Het is van belang dat de cliënt weet hoe dit werkt, daarvoor
kan je samen met de jongere het hoofdstuk ‘internetbankieren’ doornemen. Hier staan opdrachten in
voor de jongere om te leren hoe je moet internetbankieren. Wanneer de jongere zijn eigen geld niet
in beheer heeft, dan is het niet nodig om dit hoofdstuk te bespreken.
Wanneer de jongere wel online winkelt is het van belang om de bovenstaande punten te bespreken.
Laat merken dat het internet veilig is maar dat je wel goed moet kijken en lezen om te zien of het
veilig is.
Blijf zoveel mogelijk doorvragen bij de opdrachten in de werkmap. Laat de jongere zelf nadenken en
geef sturing waar dit nodig is. Schat in of de jongere het goed snapt. Zo niet, blijf herhalen totdat de
jongere het wel snapt.
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Hoofdstuk 11 - Zoekmachine vacatures
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Wanneer jongeren op zoek zijn naar een stage of een baantje, is het handig dat ze op internet kunnen
zoeken naar vacatures.
In dit hoofdstuk worden de meest bezochte sites beschreven: Monsterboard.nl, Werk.nl, Nationale
Vacaturebank, Jobtrack, Vacaturekrant. Deze sites kunnen gebruikt worden om te oefenen. In de
werkmap wordt de site Monsterboard gebruikt. Er is in stappen uitgelegd hoe Monsterboard werkt
en hier zijn een aantal opdrachten aan verbonden. Als je de zoekacties wat specifieker wilt maken,
kun je ook een vacaturebank pakken van de plaats waar de jongere woont.
Wat is belangrijk om te weten?
Het hoofdstuk is vanzelfsprekend. Alles staat in stappen beschreven. Wanneer de jongere het niet
lukt om een bepaald baantje te vinden, neem dan eerst samen het hoofdstuk ‘Zoekmachines’ door.
Hier leert de jongere hoe je informatie op moet zoeken.
Hoe bespreek je dit?
In het hoofdstuk staat een stappenplan die je met de jongere kunt doornemen. Per stap staat
beschreven wat de jongere moet doen. Ook hier geldt weer: laat de jongere zelf ontdekken.
Wanneer er een baantje of stage gevonden is, kan de jongere een sollicitatiebrief opstellen. Dit kan
ook samen met de begeleider wanneer de jongere dit niet alleen kan.

20

Hoofdstuk 12 - DigiD
Waar gaat dit hoofdstuk over?
Een DigiD is een Digitale Identiteit. Dit is hetzelfde als een paspoort of identiteitskaart maar dan op
internet. Zo kan je op internet laten zien dat jij het bent. Een DigiD wordt gebruikt voor bijvoorbeeld
belastingformulieren. In dit hoofdstuk staat in stappen beschreven hoe je een DigiD moet aanmaken.
Wat is belangrijk om te weten?
Ook dit hoofdstuk is een praktisch hoofdstuk. De stappen staan duidelijk beschreven voor de
hulpverlener en voor de jongere. Deze stappen kan je samen doornemen. Aan het eind is het de
bedoeling dat de jongere weet hoe hij een DigiD moet aanmaken en waar je een DigiD voor nodig
hebt.
Wanneer je zelf geen gebruik maakt van een DigiD of het is heel lang geleden dat je dit hebt aan
gemaakt, kijk van tevoren de stappen door. Zo ben je goed voorbereid en heb je antwoorden op de
vragen van de jongere.
Hoe bespreek je dit?
De cliënt heeft regie!

21

Bronnen
Pardoen, J. & Pijpers, R. (2005). Mijn kind online.(eerste druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP.
Slot, N. W. & Spanjaard, H.J.M. (2009). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. (derde
druk). Duivendrecht: ThiemeMeulenhoff.

22

